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PENGANTAR PENERBIT

Al Ham&tlillahi Rabbil'Alamiin menryakan ungftapan yarg tepat rmtuk

mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla atas

rampungn)ra proses terj emah dan pengeditan kitab tafsn Ath-Thabari int.
Shalawat dan salam semogatercurahkan kepadamanusiapilihan danpanutan

umat Muhammad SAVf, keluarganya, para sahabatnya serta omng-orang

yang mengikuti jejak me,reka

Perkembmganbuku-buku tafsirmernang tidak sedahqatperkembangm

buku-buku fikih ng dimiliki oteh setiry madz.hab. Di lndonseia sendiri ulana-

ulama yang berkecimpung dalam ilmu ini masih terbilang langfua sehingga

karfa-karla dalam bidang tafsir pun masih dapat dihitmg olehjari. Dari sini

lrani berinisiatifuntuk mernbenkan surnba4gsih penerjmatm k:ttzr. t^fu Joni'
Al Bayan an Ta'wil ,4yi Al Qur'antaryaimam besar, Ibnu JarirAth-Thabari

yang kami dedikasikan mtuk masyakat muslim Indonesi4 agar kita dapat

membaca dan memaharni maksud dan tujuan Firman Allah melalui buah

pemikiran sang Imam besar ini.

Datam disi t€demah ini perlu diketahui oleh parape,rnbac4 bahwa tidak

semua qair dalarn kitab ini kami masukan dalam edisi terjemahnp, hal itu
kami lakukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada

masalatr penafsiran dan penalorilan afi-ayat.
Akhirqa, kani menglarapkan saran dan laitik dari b€ft aSai pihak tmtuk

perbaikan dan kesempurnann karya berharga ini. KepadaAllatr jua kami

berharap, semoga upa)ra ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya

Amirl

Jakart4 September2007

PustakaAzzam
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Tafsir Ath:lhabad

1;#_; \f* 61 .*-r;g $y"cf # A H$; d5 i5
rt ifffi6 *f=,& *s i.tig & ;ia 1'ffi53 V

@ c",; f* O C-FJ6 l+*-$1 bq
oDan snnggzh y'.J;lorh tclah menu:rutnl<anlrcpadal<flnw di
dalam N Qur'onbahwa apabilal,anw nrendengar ayat'
ayat Nlah diindl<nri dm dipuolok oloklcmt (oleh orcmg'

onmg lcofo), mflkf, i angarrlah l<finu fuduk b e sqta mer ela,
sehingga mq elr,o memn suki p artbicar aan y ang lain, l<m ena

se$rngguhrrya(lrrarlolul<flnwbe$uatdffi .ikiarr),tentulah
l<mu setupo ilangm ntqelca. Senrnggulmya AJ;lo.,h al<frrl

mengumpullcmtorang.otangmmafikilmtorang'atafl gl<f,fit

di ilalam Jahanam.'

(Qs. An,Nisaa' [4]: 140)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Kabarkanlah

kepada orang-orang munafik yang menjadikan orang-orang kafir

sebagai teman, dan meninggalkan orang-orang mukmin."

,$fiyH!"d|irj "Dan sungguh Altah telah menurunlran

lrepada lramu di dalam Al Qur'an," maksudnya adalatr, "Kabarkanlatr

kepada orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai teman dan

penolong, dari orang-orang munafik, padahal Al Qur'an telatr

diturunkan kepada mereka."

a.ti{ & ;ix,t;ifr1iul;*i uSKl ;'1 ,*1.'g
'.t* *S *Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ryat

diingtrari dan diperolok-olokkan (oleh orang'orang kafir),

1131
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janganlah komu fuA* beserta mereka, sehingga mereka memasuki

pembicaraan yang lain," adalah, *Setelah mereka

mengetahui larangan Allah untuk duduk di majelis orang kafir, yaitu

orang-orang yang mengingkari bukti-bukti Allah dan ayat-ayat-Nya

yang tertera dalam kitabNya, lalu mereka mengejek ayat-ayat-Nya."

Maksud lafazh lij| "Mereka memosr*i," dari ayat, #
ir* ** $.\i[*Sehingga mereka menosuV pmbicoaor wrg
lain," adalatl, membicaral<an pembicaraan yang lain, padahal rclah

disediakan siksaan yang pedih untuk mereka

;i1, 61 #y -tanno sesunguhnlto (kolou kamt berhnt
demikian), tentulah kanu serupa dengon merelea, " maksudnya adalalt

"Sunggulr, Allah telah menunrnkan kepadamu di dalam Al Qm'an,
bahwa jika kamu duduk bersama orang{rang yang mengingkari ayat-

ayat Allah, lalu mereka memperolok-oloknyq dan kamu mendengar

ejekan tersebut, maka keadaan kamu sama dengan mercka" Dalam

arti, jika kamu tidak meninggalkan tempat itu, malca kamu menjadi

sama seperti mereka dalam (dosa), karcna kamu telah

mendurhalcai Atlah dengan duduk bersama mereka pada saat ayat-ayat

Allah fiingkari dan diejek. Kamu telah dianggap bermaksiat,

sebagaimana mereka mengingkari dan memperolok-olok ayat-ayat

Allah. Jadi, srmgguh kamu telah berbuat maksiat kepada Allalu sama

seperti perbuatan yang telah mereka lakukan. Kamu juga telah

melanggar larangan terhadap kamu.

Dalam ayat ini terdapat bukti yang jelas mengenai larangan

untuk duduk bersama atrli batil dengan berbagai maqrmnya, baik dari

golongan ahli bid'ah maupun kaum fasik, ketika memasuki

pembicaran mereka yang batil.

m



TafsirAthfihnhad

Sesuai penjelasan ini, maka sekelompok ulama salaf

berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah larangan menyaksikan

(menemanD ahli kebatilan saat mereka melakukannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10749. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun

menceritakan kepada kami dari Al Awwam bin Hausyab,

dari Ibrahim At-Taimi, dari Abu Wa'il, ia berkata,

"Sesungguhnya seseorang mengucapkan sebuatr perkataan

dusta di dalam sebuah majelis agar teman-temannya

menertawainya, lalu Allah murka kepada mereka semua."

la berkata ctr{ku menyebutkan hal itu kepada Ibarahim An-

Nakha'i."

Ibratrim pun berkomentax, "Abu Wa'il itu benar! Bukankatl

hal itu terdapat di dalam kitab Allah , ':K 6l *:; fi $yitl
Z)qrt :fi]'-'* *-$ ev7 & ;iz br:nsi uvs-i u
"Bahwa apabila lcamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari

dan diperolok-olokAran (oleh orang-orang lcafir), maka

janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka

memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya

(kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa

dengan merelco'."\

10750. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Idris

menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Al Minhal, dari

'. HR. Ahmad dalam Musnad (2/42\,Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1093), dan

Ibnu Jauzi dalanZad Al Masir (21228,229).
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Hisyam bin Urwah, ia berkata: Umar bin Abdul Aziz

mencela orang-orang yang sedang minum-minum, lalu ia

memukul mereka, padatral di antara mereka terdapat orang

yang 'sedang berpuasa. Di antara mereka lalu ada yang

berkata, "sesungguhnya laki-laki ini sedang berpuasa."

Umar bin AMul Azizpmmembacakan ayat, ;iA\;ifr'{1
';i11ft; #y'-t* ** eligr- $ *uako 

iangantah komu

duduk beserta mereka, sehingga merelca memasuki

pembicaraan yang lain, knrena sesungguhnya (kolau lamu

berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan merel(o."2

10751. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatl

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mr/awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 6l ,*!.'i;$ 6yit1

V?#i U ';rft "Bahwo apabila kamu mendengar ryat-

ayat Allah diingkari dan diperolok'olokkan (oleh orang-

orang tufrr)." Juga firman-Ny \ & Fi'f;i'Jy.i, l# 73

,#' "Dan ianganlah kamu mengikuti ialon-ialan (yang

lain), koreno jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari

jalan-Nya." (Qs. Al An'aam [6]: 153). Juga firman-Nya,

)., i'ifr {i ir31 'tjil "Tegakkanlah agama dan ianganlah
komu berpecah-belah tentangnya." (Qs. Asy-Syuuraa [42]:

l3). Serta yang sejenis dari ayat-ayat Al Qur'an. Ibnu Abbas

berkata *Allah memerintatrkan kepada oftmg-orang beriman

untuk bersatur serta melarang perpecatran dan bercerai-

berai."

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1093).
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Ibnu Abbas juga mengabarkan kepada mereka bahwa

kehancuran yang menimpa umat-umat sebelumnya dikarenakan oleh

kegemaran mereka berdebat dan berselisih dalam agama Allah.3

Talrwil firman Allah: '* e'y-FJV ia+flt btr-'Kt 
-i'L

(Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munalik
dan orang-orang kaJir di dalam Jahanam)

Abu Ja'far berkata: Pada Hari Kiamat Allah akan

mengumpulkan dua golongan, yaitu golongan kafir dan golongan

munafik, yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi mereka telah

disedikan siksaan yang teramat pedih di dalam neraka Jahanam,

sebagaimana mereka bergabung dan berkumpul bersama semasa di

duniq bersatu-padu memusuhi orang-orang mukmin, saling bersekutu

dalam menyia-nyiakan agama Allah, mengabaikan orang-orang yang

diridhai Allah, dan melalaikan orang yang telah membawa perintah-

Nya dan para pengikutnya.

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca ayat, ili
,$fta H$; d$ " Do, sungguh Altah telah menurunkan kepada

lramu di dalam Al Qur'an."

Mayoritas qurra'membacanya dengan harakat dhammah pada

huruf nun dan tasydid pada huruf zai. Selarrta tidak disebutkan .fa'il-
nya (subjek), maka tasydidtersebut boleh digunakan.

'. lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1093). Banyak hadis yang semakna" namun
berbeda lafazh. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad (ll2l5) dengan

lafazh, *"t 4 hur$ q oG i llii, ui1 "sesungguhrrya kehancaran umat sebelum

kmnu itu terjadi karena mereka berlebih-lebihan dalom hal urusan agama."
Adapun makna lafazh,rjrt adalah perselisihan dan pertengkaran dengan mulut.

Lrhat Al- Lis an (entri: ir).
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Sedangkan sebagian qurra' Kufhh membacanya dengan

harakat fathah pada huruf nun dan tasydid pada huruf zai, dengan

makna, '# ht l7 it "Dan sungguh Allah telah menurunkan

lcepada kamu."

Sebagian qurra'Makkah membacany "'65? i; lflg"rgg
fathah pada huruf nun dan takhfifhxuf zai, dengatmakna, €rV '-6i
'* ti1. of lt C "Dan sungguh telah datang kcpadamu dari sisi
Allah balu,a totkala kamu mendengar.'A

Abu Ja'far berkata: Ketiga pendapat ini mempunyai
pemahaman makna yang tidak jauh dari kandungan pembicaraan yang

dimaksud, ftrmun aku lebih memilih bacaan orang yang

membacanya J'i i dengan dhammah pada huruf nun dan tasydid

hrxuf zai, dengan pola tidak menyebutkan fai'|, karena makna

pembicaraan di sini adalah mendatrulukan sesuatu yang telatr disifati
sebelumnya, sesuai dengan makna ini, "Yaifu orang-orang yang

mengambil orang kafu menjadi teman dan meninggalkan orang-{rang
mukmin." Sama dengan pola kalimat t\ C:f ,+u5l]l CW J:; it
A 'fi i' ;rUT 

'# "Dan sungguh tetai diturun*an oleh Altah
lrepada lamu di dalam Al Qur'an bahwa apabila kamu mendengar

ryat-ryat Allah diingkari," hingga firman-Nya, W *$ g
"Memasuki pembicaraan yang loin. " Sama pula dengan pola ayat,

i;r\AS;:A "Apakah mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? "

Mayoritas ularna membacanya jii dengan tasydid dan dalam bentuk mabni lil
maful. Ashim membacanya dengan tasydid, menjadi J'y' mabni lil fa'il. Abu

Haywah dan Humaid membacanya i1, tafhghrkedudukan mabni lilfa'il. An-

Nakha'i membacanya jJ aengan adanya htruf hanzah yang berkedudukan

mabni lil moful. Lihat Abu Hayyan dalanr Al Bohr Al Muhith (41102).
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Jadi, ayat, G ;t ';'ii 'o$ "uot* sesungguhnya semua l<elruatan

lrepunyaan Allah, " merupakan ta'khir (pengakhiran).

Dengan demikian, bacaan dengan harakat dhammah pada

huruf nun dalan ayat Jt merupakan bacaan yang paling benar pada

pembahasan kita ini.

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca ayat,
'# u $ e$t ,rt?;ij -ni5 & {5 ,sit ,;.9$i"Dan kepada

kitab yang Allah turunl<an kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah
turunlran sebelumnya. " (Qs.An-Nisaa' [a]: 136)

Ada yang membacanya denganfath"n Jlii J7, a*ritu lebih

sering digunakan, dengan makna, "Kepada kitab yang Allah turunkan

kepada rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya."

Sebagian qurra'Bashratr membacanya dengan dhammah pada

lafazh, JSts Jj tersebut. Maksudnya adalah, "selama tidak

disebutkan fa'il-nya, maka hal itu boleh digunakan, karena kedua

bacaan Siil Ji ini memiliki makna yang berdekatan. Namun saya

lebih suka bila bacaan tersebut dibaca dengan b,ruf dhammah,karena

Allah telah menyebutkan lafazh sebelumnya pada ayat, I;VW;
.tijt "Tetaplah beriman kepada Atlah dan Rasul-Nya."s

o0(D

Abu Hayyan dalaunAt Bahr At Muhith(4195).
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iKa FsitYJG ;'i i'e 51'b( og !6r'rrl;i;'"-5i

U &r35 #-Gi# 7t'66 4', 6 {L}-Ktt'.,9,,fi

g'rr-;$1,'^if S5-6''"4i;r!(iH:&fr;6,M51
V'w:A

' (Y aitu) or (mg- or arrg y drrg menunggu.tttfi JEEu (pqistiw a)
yarJg al<m toidi pann ifirinnt (lwi orang-otang m*tnin),
maka iika teriaili basirnrw l<enenorJgan ililri djrlah nrr.el<a

berl,ata,'Bukanl<ahl&ni(arrutbequang)besefinkttrru?'
Daniil<torang:otarJgl<firmennqtkcbuunarngan
Asnmfrrrgarr) nqela bd&ta, tsulcatiolh rrorrifi amlt

@, ilfrrr fiwm}rzla l<anu ilai orang-otang
nrulcmin?' Malra AJ;lah al<frrl mentberilcepnrs,an ili ufiara

l<anru diHdriKiamat dan Nlah selcali.lcali fidak aliotrJ

merrteri i alan lnpada or dng- or(mg l<f,fa unfitk
memtsrnahl<mt or ang. or arJg y ang berimf,tt.u

(Qs. An,Nisaa' [4]: l4ll

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, '& 
'rt Sj:- 'u-51

*(Yaitu) orang-orang yang menunggu (peristiwa) yang akan terjadi

pada dirimu (hai orang-orang mubnin)," adalah, "Hai orang-orang

mukmin, mereka adalah orang-orang yang menanti peristiwa

menyedihlcan yang akan datang menimpamu."



Tafsir Ath:fhabai

;^i 'n'e 
'€sit( "$ 

"Mako jika terjadi bagimu kemenongan

dari Allah, " maksudnya adalah, "Jika Allah memberikan kemenangan

kepadamu dari serangan musuhmu, lalu kamu memperoleh harta

rampasan perang."

YJG *l,ter"ka berkata, !# F< ii 'Bulanlah kami (turut

berperang) beserta kamu'," maksudnya adalah, "Kami ikut andil

dalam peperangan melawan musuhmu, maka berikanlah kami bagian

harta rampasan yang kamu peroleh."

5r; 'u-$)Lit( o$ "Dan iika orang-orang la/ir mendapat

keberuntungan (kcmenangan), " maksudnya adalah, "Jika orang-orang

kafir memperoleh kemenangan dari peristiwa menyedihkan yang

menimpamu."

# l;* 7\ 116 "Merekn berkata, 'Bukankoh lmmi turut

memenangkan komu'," maksudnya adalah, "Bukankah kami turut

memenangkanmu hingga kamu dapat mengalahkan orang-orang

beriman dan membelamu dari mereka, yaitu dengan kami

meninggalkan mereka, hingga kami melindungi dan menjagamu,

sampai mereka pergi?"

,:S]! (';- H4 '& xV *uoto Attah akan memberi

lreputusan di antara kamu di Hari Kiamat, " maksudnya adalah, "Pada

Hari Kiamat Allah akan memberi keputusan di antara golongan

beriman dan golongan munafik, lalu kedua golongan itu dipisahkan

dengan sebuatr kepufusan yang menentukan tempat mereka masing-

masing. Kalangan beriman akan dimasukkan ke dalam surga-Nya,

sedangkan kalangan munafik bersama orang kafir 
-yang 

menjadi

sekutu mereka- akan dimasukkkan ke dalam neraka.
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V'VAi'r9'"#-'it1S4 jj*oonAttahsekoti-kalitidak
alran memberi jalan kcpada orang-orang kafir untuk memusnahkan

orang-orang yang beriman," maksudnya adalah, *Bukti pada Hari
Kiamat, dan bukti itu merupakan janji dari Allah yang diberikan
kepada orang-orang berimaq batrwa Allah tidak akan pernatr

memasukkan orang-orang munafik ke tempat yang dimasuki oleh
orang-orang beriman, yaitu surga. Begitu juga sebaliknya, tidak
memrcukkan orang beriman ke tempat omng munafik.

Hal tersebut akan menjadi bukti bagi orang-orang kafir untuk
tidak dapat memusnahkan onang-orang beriman. Mereka (orang-orang

beriman) berkata kepada orang munafik, *Masuklatr ke tempat mereka
(orang-orang kafir), bukankatr kamu di dunia menjadi musuh kami,
padahal kamu (orang munafik) datrulunya adalah teman kami. Kamu
juga akan dikumpulkan di dalam neraka bersarna kroni dan sekutumu.

Dimanakatr pernyataanmu datrulu yang menyatakan bahwa kamu
berperang di dunia sernata-mata karena-Nya?"

Hal itu merupakan jalan yang telatr Allatr janjikan kepada

orang-orang beriman supaya tidak memberikan celatr kepada orang-

orang kafir untuk memusnahkan mereka.

Pendapat (penakwilan) kami ini sesuai dengan penakwilan atrli
tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10752. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman AllalL :$'b( os

;"1 'i ff 
*Uo*a jika terjadi bagimu kcmenangan dti

Allah," ia berkata, "Maksudnya adalah, orang munafik
menanti peristiwa menyedihkan yang akan menimpa oftrng
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beriman. Ayat, 'Jika kamu (orang beriman) memperoleh

kemenangan', maksudnya adalah, 'Manakala kaum muslim

memperoleh harta rampasan perang, orang munafik akan

berkata, 'Bukanknh kami ilcut berperang bersamamu? Oleh

karena itu, berikanlah kami bagian yang sama, seperti bagian

yang kamu peroleh'. Sedangkan jika orang-orang kafir yang

memperoleh kemenangan, ia akan berkata kepada mereka,

'Bukankah kami mampu menguasaimu dan membunuhmu

bila kami ikut dengan orang-orang beriman, tetapi justru

kami ikut melindungi dan membelamu dari orang-orang

mukmin? Kami telah menghalang-halangi mereka darimu."'6

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat i\
:#iF " Bukankah kami turut memenangkan l(omu. "

Mayoritas mengatakan bahwa maksudnya adalah, "Bukankah

kami telatr ikut berperan dalam memenangkanmu?"

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10753. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai firman Allah, '&iFS 
"Bukonkah kami turut

memenangkan kamu," ia berkata, "(Maksudnya adalatr),

'Kami turut serta memenangkanmu'."7

6

7
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (21229).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1094) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (11537).
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Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalah, "Bukankatl
telatr kami jelaskan kepadamu batrwa kami selalu bersamamu,

bagaimanaprur kondisimu?"

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10754. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, i;fr 71:$fi "Bukonkoh kami turut memenangkan kamu," batlwa

maksudnya adalah, "Bukankah kami telatr menjelaskan

kepadamu batrwa kami selalu bersamamu, bagaimanapun

kondisimu?"t

Abu Je'far berkata: Kedua pendapat tersebut mempunyai

makna yang berdekatan. Demikianlah orang yang menakwilkan ayat

dengan makna, "Bukankah kami telah menjelaskan kepadamu."

Maksudku adalah jika Allah menghendaki, "Bukankah kami tunrt
memenangkanmu, dan itu sudatr menandakan bahwa kami selalu

bersamamu?"

Dalam pembicaraan orang Arab, kata ily.:-l sudah lumratr

digunakan, diantaranya terdapat dalam firman Allah, \fi <;;S

3i # '#\ 'oLSt "Syetan telah menguasai mereka lalu menjadikan

mereko lupa mengingat Allah;'(Qs. Al Mujaadilatr [58]: 19) dengan

makna, menguasai mereka.

t. Ibnu Janzi dalan hd Al Masir Qt229) dan Al Mawardi dalmn An-Nukat wa Al
Wn(tts37).
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Dikatakan bahwa Lafazh ^* is; "Melindunginya," diambil

dari kata iU\dan l,*j: 'rydan lafazh 'l; ,;eiartinya menjaga

serta melindunginya.

Ajjaj termasuk orang yang menggunakan kalimat itl , yaitu

dalam syaimya yang menjelaskan sifat sapi dan anjing.
d . t ti. a tl t zq:r a1 6l>3>''t-

"Ia melindungi mereka dan mereka menjadi pelindung baginya."e

Sebagian dari mereka adayang bersyair menggunakan lafazh,

,rtO)i A*r,$3rLj

Kedua makna kalimat ini mempunyai arti yang berdekatan.

Dari bahasa mereka yang menggunakan lafazh,;6f terdapat

perkataan Labid ketika menjelaskan sifat keledai betina.

)t* Er & u;;'tL . Le*t.e t;it'*l,,3;t tiY

"Jilra ia telah berkumpul, latu tralah am Urr*"rumun di sampingnya,

kemudian diberikan ranting-ranting pohon lanrma. "rr

Bait ini disebutkan dalam syair Ajjaj, Abu Ubaidah dalam Maiaz Al Qur'an
(l/l4l), Al-Lisan (entri: ir-), Tqhdzib Al-Lughah (5/207), dan Ad-Diwarz (hal.

206).
r0. Bait ini disebutkan dalam Al-Lisan (entri: ;y).
rr. Bait ini disebutkan dalarn Diwan Lubaid bin Rabi'ah, dan Al-Lkan (enti: ;.,-).

Bait ini terangkum dalam syair yang sangat bagus dan panjang, yang

menjelaskan tentang binatang padang pasir dan celaan terhadap kaumnya,

karena mereka menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang buruk

akhlaknya dan menyimpang dari adat, serta kebiasaan mereka yang sudatt

lazim.
Makna lafadr ;r-l adalatr berkumpul. Makna lafaztr Jri.lr 6i-lr adalah pohon

kurma. LthatAd-Diwan (hal. 108).
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Maksud lafazh ahwadza janibaiha adalah, "Menguasainya

hingga seluruh sisinya dan tidak ada yang tersisa sama sekali."

Sedangkan qiyas mengenai ayat, ';l"iti ry'{;:i "syetan

telah menguasai mereka," maksudnya adalah, syetan telah datang

menguasai mereka. Itu karena huruf waw, iika menjadi ain f il, dan

berharakat fathah, dan huruf sebelumnya berharakat suhtn, maka

orang Arab biasa memberikan harakat padafa'f il yang sebelumnya,

mereka.merubah huruf alif mengikut dengan harakat sebelumnya,

seperti mereka, ,:r!:St t-2 JGi;I "Mustahil ini akan terjadi",

yang diambil dari bentuk fufA, J:i Jtr. Lafazh i, t; iX ,te-t
"Fulan bersinar dengan cahaya Allah," berasal dari lafazl 'r-)t, dy
lafazh Ar* ;r;ir "Ia berlindung kepada Allah' diambil dari lafazh tG
t..

)r-.

Barangkali mereka menghilangkan bentuk aslinya,

sebagaimana perkataan Lubaid, i;it aan tidak mengatakan ;eit.
Balrasa inilah yang digunakan di dalam Al Qur'an, yaitu, A$;';;fr
tL$ *Sy"tan telah menguasai merel(a. "

Adapunayat,';a7.$tl/i+!<l'A$e-Ji'a:a;yr;ifliKl-
**i,, "Mol* Allah alun memberi keputusan di antara kamu di Hari

Kiamat dan Allah sekali-kali tidak akon memberi jalan kcpada orang-

orong lrafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman," tidak

ada perbedaan di antara mereka dalam menjelaskan makna ayat ini,
*Pada hari itu Allah sekali-laki tidak akan memberi jalan kepada

orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10755. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Dzar, dari

Yusai Al Hadhrami, ia berkata: Aku pemah berada dekat Ali
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bin Abi Thalib RA, lalu seseorang berkata "Wahai Amirul

Mukminin, bagaimana pendapatmu tentang ayat, 

^ 
J1;-Ji

V WA ',ft 'u-FS-'Dan Allah setrnli-trali tidak akan

memberi jalan kepada orang-orang lufr untuk

memusnahknn orang-orang yang beriman?' Mereka

memerangi kami, lalu mereka kalah dan terbunuh." Ali lalu

berkata kepadanya, "Itu terjadi pada saat di dunia' Allah

berrirman, 'JLtj!{4^|55- Ji'l:*!6 Hi'& ';6
* 

-W:A'Moka Allah akan memberi keputusan di antara

lamu di Hari Kiamat dan Allah sekali-knli tidak akan

memberi jalan kepada orang-orang kofi' untuk

me mus nahkan or an g- or ang yang b e r imon' ."r2

10756. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abd:urr^r.7aq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, daiDzar,

dari Yusai Al Kindi, tentang firman Allah, 'u=#-';f g Ji
$ 'W:fI\ 'f,r "Dan Allah sekali-knli tidak alan memberi

jolan l<epada orang-oran7 kafir untuk memusnahkan orang-

orang yong beriman," ia berkata, "seorang laki-laki datang

kepada Ati bin Abi Thalib, lalu berkata, 'Bagaimana

pendapatmu tentang ayat ini, 'W:fI\ 'rftir-;6,-\-';f {'i- Ji

12. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1095), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (2/230\,

dan Al Qurthubi dalan Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (5/419)'

Yusai' bin Ma'dan Al Hadhrami, disebut juga Al Kindi Al Kufi, atau ada yang

mengatakan "Asy'a". Diriwayatkan dari Ali dan Nu'man bin Basyir, dan dari

Dzar bin Abdullah Al Muharibi.
Ibnu Al Madani berkata 'Hadits ini ma'ruf."
An-Nasa'i berkomentar, "Hadits tsiqah, mereka meriwayatkan hadits ini dari

Nu'man, ;tr-;rt ;iotr'Doa iru adalah ibadah'."

Ibnu Hibban menyebutkan dalam Ats-Tsiqat. Lthat pila Tahdzib At-Tahdzib

(l l/380).
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*r,y' *Do, Allah sekali-kali tidak alran memberi jalan
lrcpada orang-orang ka/ir untuk memusnahkan orang-orang

yang beriman'2'Ali lalu berkata,'Di dunia Allah tidak akan

memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan

orang-orang beriman. Allah berfirman, fi H4'F4 f;E
':tt|S,4i'tiI*ji "Maka Allah akan memberi kcptttusan di

antara kamu di Hari Kiomat dan Allah sekali-leoli tidak akon

(memberi jalan) ", pada Hari Kiamat.

V 'UgYli 'r$'u-#I- "Kepada orang-orang kafir untuk

memusnahkan orang-orong yang beriman. "t3

10757. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Dzar, dari

Yusai Al Hadhrami, dari Ali, dengan riwayat yang serupa.la

10758. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghundar

menceritakan kepada kami dari Syu'batr, ia berkata: Aku

mendengar Sulaiman menceritakan dari Dzar, dari seorang

laki-laki, dari Ali RA, tentang ayat, igtlKlL';f S5* J't
#'U;A"Dan Altah sekali-kali tidak akan memberi jolan

lcepada orang-orang kaJir untuk memusnahkan orang-orang

yang beriman, " ia berkata, "Allah tidak akan memberi jalan

kepada orang-orang kafir itu, meskipun kecil, di akhirat nanti

unttrk menuju surga." I 5

Ibid
Ibid
Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Taruil Qll76),Ibnu Athiyah dalam Al Muhrrir
Al Wajb (U126), dan Al Qurthubi dalam Al Joni'li Ahkan Al Qrr'an (5/415).

t3

r
rs.
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10759. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami dari Israil, dari As-Suddi, dari

Abi Malik, tentang firman Allah, 'rF t-FS-';i S4- Jt
V WA"Dan Atlah sekali-kali tidak aksn memberi jalan

kepada orang-orang knfir untuk memusnahkan orang-orong

yang beriman," bahwa maksudnya pada Hari Kiamat

kelak.l6

10760. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, 'e:A 'e'u-F*\-';,ti S,i- J;
Sai,, "Do, Alloh sekali-kali tidak akan memberi jalan

kepada orang-orang ka/ir untuk memusnahlan orang-orang

yang beriman," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Allah tidak

akan memberi jalan kepada orang-orang kafir itu di akhirat

kelak'."17

Maksud lafaz}..j'l,1Jr aAam pembahasan ini adalah hujjah atau

alasan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

lOT6L Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai ayat, i,r,7 VA'etiKX.'rt Si* Ji "Don Allah

sekali-knli tidak olcan memberi jalan kepada orang-orang

16. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1095).
t1. Ibid.
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lcafir untuk memusnohkon orang-orang yang beriman," ia

berkata "Maknanya adalah huiiatr.' I t

ooo

ti'6 ;9i 3yV6 fg ft-+* i3 6i'o;".{1 loifi i'y

@ f+{tai 58 +15 ;"€t1'o'r,.q$tK
"sesnnggzhny o ot6tg-or(mg mmafik iar nernipu Nlah, ilfrl-

y'Jlah al<filmenrtahs tifufir- nwelca. Dan apahib nrl.:elu
treriliri rmtuk shala nrl-:elc-Er,riliri ilengm rnalas. Mqelir-
bermalcrud riyo (ilensorrr shalat) dihadopan morlrrlrsio. Dorrt

dilalilohnrl"lellcrrlwryebutnornutNlohkeo,irrliseilikit
sel<ali.'

(Qs. AnNisaa' l4lz l42l

Abu Ja'far berkete: Pada pembatrasan lalu kami telatr

menjelaskan makna "tipuan yang dilahrkan orang mrmafik kepada

Tutrannya", dan makzud *Allah membalas tipuan mereka". Kami juga

menyertakan perbedaan pendapat dalam menakrrilkan makna kalimat

tersebut. Oleh karena rtu, tidak perlu diulang kembali pada

pembahasan ini.

Penalcwilan ayat tersebut adalat\ "Sesungguhnya orang-orang

munafik ittr telatr menipu Allah dengan kemunafikan mereka agar diri

dan harta mereka terjaga serta terlindrurgi, padatral Allah yang menipu

mereka dengan me,mbiarkan mereka menggunakan hukum Islam,

It. Ibnu Abi Hatim dalmr a8h (4/1095) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

e230D.
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yaitu dengan memperlihatkan keimanan demi menjaga dan

melindungi dfui mereka, padatral Dia mengetahui apa yang

tersembunyi dalam hati mereka, dan membiarkan mereka dalam

keyakinan yang kafir, ser&a membiarkan mereka terbujuk rayuan dunia

hingga mereka bertemu dengan-Nya di akhirat kelah. Pada saat itulalt

diperlihatkan kepada mereka kekufuran yang telah mereka

sembtmyikan, kemudian dimasukkan ke dalam neraka Jatranam.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10762. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, mengenai ayat, 'if-$'t$ 6i 6h7 lo*Ji i,l
"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan

Allah akan membalas tipuan mereka, " ia berkata"'?ada Hari

Kiamat kelalc mereka akan diberikan catraya, hingga mereka

berjalan beriringan bersama kaum muslim, sebagaimana

dahulu saat hidup di dunia mereka bersama-sama kaum

muslim. Tetapi kemudian catraya itu tertrerrpas dari mereka

dan padam, hingga mereka tinggal dalam kegelapan, dan di

antara mereka ada yang terbentur dinding.'le

10763. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakq ia berkata: Ibnu Juraij berkata tentang firman

Allah, &f--LL fi n'i 6&+y i**:St Sl"Sesunggubtya
orang-orang nunafik itu menipt Allah, don Allah akan

membalas tiptton mereko," ia berkata, "Ayat ini diturunkan

re. Ibmu Abi Hatim dalam taftir (4/1095) dan Ibnu Athiyah dalarn Al llluhorir Al
vojbQttzT).
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kepada Abdullah bin Ubai dan Amir bin Nu'man, serta

orang-orang munafik pada umumnya. Ayat 'tii ii 6h1
;e+L'Orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Atlah

akan membalas tipuan mereko', maksudnya adalah, 'Seperti

ayat yang terdapat di dalam surah Al Baqarah, 6l 'di+$

#,5 
-Jy Siti- Yj ljlt; 'u-$$ *urreka hendak menipu

Allah dan orang-orang yang beriman, padahol mereka

hanya menipu diri sendiri.' (Qs. Al Baqarah l2): 9) Adapun

ayat, i{;L".{|'Dan Altah akan membalas tipuan mereka',

maksudnya adalah, Orang-orang munafik bersama orang-

orang yang beriman akan diberikan cahaya yang terang-

benderang, hingga mereka dapat merasakan sinar cahaya

tersebut, rurmun pada saat mereka telah sampai ke dekat

dinding, cahayaitu pun padam, '$3n#(i$;i 'Tunggulah

lrami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari

cahayamu', (Qs. Al Hadiid l57l: 13) maksudnya itulah

makna lafazh ;&S'ti' 'Dan Allah alan membalas tipuan

merel(o'."20

10764. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Harun menceritakan kepada kami dari Sufran bin Husain,

dari Al Hasan, tentang ayat, iSlLjfi 
^i'o?+y 

;o1tji':ty-
"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan

Allah akan membalas tipuan mereka," ia berkata, "Setiap

orang mukmin dan munafik akan mendapatkan sinar cahaya

agar mereka dapat berjalan di bawah sinarnya, hingga

mereka berhenti di depan jembatan, kemudian cahaya orang

munafik padam, sedangkan orang mukmin tetap melanjutkan

20. As-Suyuthi dalun Ad-Durr Al Mantsur Ql7l9), dan ia hanya menisbatkannya

kepada Ibnu Jarir.
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perjalanannya dengan catraya mereka sendiri. Orang-orang

munafik pun memanggil-manggil mereka, '{i - #Vfri
'Tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian

dari cahayamz'. Hingga firman-Ny q {afr'};i:fi$6lrrropt
lramu mencelakakan dirimu sendiri'. (Qs. Al Hadiid [51]: la)
Itulah tipuan yang diberikan Allatr kepada mereka."2l

Adapun firman Allah, ;()l 'oti$- $tK V6 ,fri lyrj6 W
"Dan apabila mereka berdiri untuk shalat merelca berdiri dengan

malas. Mereka bermaksud riyo (dengon shala) di hadapan manusia,"

Maksudnya adalatr, "Orang-orang munafik tidak pernatr melakukan

suatu perbuatan yang telatr diwajibkan Allah kepada orang-orang

mukmin untuk membuat mereka dapat mendekatkan diri kepada

Allah, karena mereka tidak percaya dengan datangnya Hari Kiamat

serta tidak percaya pada patrala dan siksa. Mereka hanya melakukan

perbuatan zhahir, demi kelangsungan hidup mereka, agar terhindar

dari orang-orang mukmin yang akan membunuh atau merampas harta

mereka."

Jadi, apabila mereka berdiri untuk mengerjakan shalat, yang

menrpakan suatu kewajiban dan perintah yang jelas dan nyata, maka

mereka berdiri dengan malas-malasan, hanya karena ingin dilihat dan

dipuji di hadapan orang-orang beriman, agar mereka (orang-orang

beriman) mengira batrwa mereka (orang munafik itu) sama seperti

mereka

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

2t. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1095), Al Mawardi dalarn An-Nakot wa Al llyun
(l/538), dan Ibnu Athi1lah dalam Al Muhanir Al Waiiz Qll27).
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10765. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, $K 1;14it3\ ',51, ri6 (,$ " Do, opabila mereka

berdiri untuk shalat mereka berdiri dengan malas," ia

berkata, o'Demi Allah, sekiranya tidak ada orang, pastilah

orang-orang munafik itu tidak akan mengerjakan shalat,

karena shalatnya orang munafik itu hanya ingin dipuji dan

mencari popularitas."22

10766. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid

mengatakan tentang firman Allah, 1i,6 ,lili'U, fj6 W
j6i 'oriq $lK"Don apabila merekn berdiri untuk shalat

merel<a berdiri dengan malas. Merel<a bermal<sud riya

(dengan shalat) di hadapan manusia," ia berkata, "Mereka

adalah orang-orang munafik, kalaulah tidak karena riya

pastilah mereka tidak akan shalat."23

Tentang firman Allah, W$;fr 5i5+1i "Don tidaklah

mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali,"

maksudnya adalah, "Apakah yang dimaksud Allah dengan

menyebutkan sesuatu Yang sedikit?"

Dikatakan, "Makna tersebut berbeda dengan pendapatku,

dan mereka tidak menyebut nama Allah kecuali penyebutan

itu semata-mata karena tiya agar mereka dapat melindungi

diri mereka dari pembunuhan, penawanan, dan perampasan

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1096) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

QD32).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411096).
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harta. Mereka tidak menyebutkan nama Allah berdasarkan

keyakinan yang benar terhadap keesaan Allah, serta tulus

ikhlas hanya menyembatr kepada-Nya. Oleh karena itu,

Allah menyebutkannya dengan sedil:t, karena tujuan dan

maksudnya itu bukan karena Allah, dan perbuatan itu

dilakukan bukan untgk ber-taqarruD kepada Allah, tidak

pula demi mencari patrala Allah dan keutamaan di sisi-Nya.

Jadi, penyebutan itu dimaknai dengan fatamorgana yang

terlihat indatr, namun sebenarnya tidak ada. Dari kejauhan

terlihat air, padatral sebenarnya tidak ada."

Penakwilan kami ini sesuai dengan perkataan para atrli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10767. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami dari Abu Al Asyhab, ia

berkata: Al Hasan berkata tentang ayat, $$Sy':"t 5t$i15
"Dan tidaklah mereka menyebut namo Allah kccuali sedikit

sekali," ia berkata, "Disebutkan kata sedikit itu karena

maksud dan tujuannya bukan semata-mata karena Allah dan

bukan untuk Allah."24

10768. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Atlah $$yiti 5t5+13 *Don tidaHah mereka menyebut

nama Attah kecuali sedikit sekali," ia berkata, "Disebutkan

kata sedikit itu untuk menyebutkan orang munafik, karena

Altah tidak menerima amal perbuatannya. Dengan demikian,

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1096) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir

QBz).
t
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segala sesuatu yang ditolak Allah akan menjadi sedikit,

sedangkan segala sesuatu yang diterima Allah akan bernilai

banyak, kendati perbuatan yang dilakukannya itu hanya

sedikit."2s

ooo

E 6, 6\ LrS- ;,lW $;55 ;Ja*Jr-i Ay\ 6|+:\1
@j#,li

"Merel,a. dalam lrcadafrrJ ra.gu-ragu antara yar.g demikiart
(iman M l*fir); adnk masrklnpad" golongan ini (orang-

orcmgberhnnn) dnr. tidf,k (p"la) lnpodo golongan irl.t
( or ang- or ang lrof*) . B or angsiap a y mtg dise satl<mt Nlah,
mal<al<nnau sel<ali-l<ali tidflk dl<srl mendnpat ialm, (unr.tk

memben peatrfuk) baghry a."

(Qs. An,Nisaa' l4l:. L43)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, '+:i1 "Mereka

dalam lreadaan ragu-ragu," adalah dalam keadaan bimbang. Asal !

tutu ,+$Al adalah \!;1t "bergerak, bolak-balik", dan -t*)t
artinya "bergerak". Sebagaimana dikatakan oleh An-Nabighatr,

ti"i.W:\ &k "j ...i;;':)tbLi ar Lf ; J

it,a.
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"Tidakkah kau melihat bahwa AUah telah memberimu sebuah surat,

yang kau lihat semua malaikat akan ragu tanparqn.'26

Maksud Allah dengan hal itu adalatr, orang-orang munafik itu

masih ragu dengan agama mereka, tidak yakin kepada sesuatu yang

hak dan benar, karena mereka tidak bersama orang-ornng mukmin

dalam hal kepandaian, dan tidak bersama-sama dengan orang musyrik

dalam hal kebodohan. Kondisi mereka itulah yang diperumpamakan

Rasulullah SAW dalam sabda beliau melalui beberapa riwayat berikut

ini:

10769. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdul Wahab menceritahan kepada kami, ia
berkata: LJbaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi, dari

Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersaMa

"Perumpamaan orang munafik seperti perumpamaan seekor

domba yang kcbingungan di antara dua kelompok kambing,

sekali wabu ia datang kc tempat kambing ini, dan pada

wahu yang lain ia datang ke tempat kambing yang lain. Ia

tidak tahu mano di antma dua kclompok kambing itu yang

harus diihtti.'27

Bait ini disebutkan dalam Dirvan An-Nabighah Adz-Dzaibani dari sebuah syair
yang bert€xna A*JeF ymg mcngisatrkan tentang perminaan maaf dan

pujiannya kepada Nu'man bin Mmdzir.
Makna lafazh ./ijji addatt bergerak ke sana ke sini dan bergantung.Liltan. Ad-

Diwan(hal.lt).
IIR. Ahmad dalan lllusnad (71129), An-Nasa'i dalm, Al Iman wa Sloa'{ulnr
(5034, dan Muslim dalarn Shifa Al lutunafiqin (17), dengan redal6i, ';A :S'9,

,rr*iJt n e4;st:At F *A, li;
W6€tYr,;7,$ Jtt

jt+
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lO77O. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami dari

Abdul Wahab. Ali bin Umar menganggap haditsnya itu

mauquf, bukan marfu', ia berkata: Abdul Wahab

menceritakan kepada kami, dua kali dengan riwayat yang

sama seperti itu.28

lOTTL Imran bin Bakkar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ayyas

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Umar

menceritakan kepada kami dari Nafi, dari lbnu Umar, dari

Rasulullah SAW, dengan riwayat yang sama.2e

Penakwilan kami ini sesuai dengan penakwilkan para ahli

tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10772. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, mengenai ayut,'-.i!g $i1t.tfg.It-{ 4( '.6; a:i'i
"Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian

(iman dan kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang-

i; :y jt.1 4t ;rt;tlt Ss "Perumpamaan orang-orqng munafik seperti domba

keingungan di antara dua kelompok kambing, sekali waldu ia dotang ke

sana...."
LafazhiTt;stirUt artinya domba yang kebingungan di antara dua kelompok, tidak

tahu mana yang harus diikuti. Diambil dari perkataan mereka, "Kuda, anjing,

dan selain keduanya yang sedang kebingungan." Jika dilepas begitu saja, seolah

terlepas dari pemiliknya, maka ia akan kebingungan ke sana kemari. Juga

p".kut^y", "Bingung, pergi ke sana kemari..." artinya dalam

kebingungannya ia pergi ke sana kemari.

Telatr terdahulu periwayatannya.
Ibid

28

zi.
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orang beriman) dan tidok (pula) kcpada golongan itu
(orang-orang fufir)," ia berkata, "Mereka tidak termasuk

orang-orang musyrik yang memperlihatkan kemusyrikannya,

dan mereka juga tidak termasuk golongan orang-orang
mukmin."3o

10773. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

5"puau kami dari Qatadah, tentang firman Allah, '6.'q{i
-'{$ 

SiTt X:$ Jf{ 6f\ " Mereka dalam kcadaan rasu-ragu
antara yang demikian (iman dan kafir); tidak masuk kcpada
golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (Wla) kcpada

golongan itu (orang-orang fufi)," ia berkata, "Mereka
bukan orang-orang mukmin yang ikhlas, dan bukan pula

orang-orang musyrik yang terang-terangan dengan

kemusyrikannya."3l

Ia berkat4 "Disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW
membuat sebtratr perumpalmaan untuk orang mukmin,
munafik, dan kafir, seperti perumpamaan tiga kelompok
yang berada di tepi sungai, orang mukmin jatuh ke dalam

smgai, namun ia bisa menyeberangi sungai tersebut.

Kemudian orang mrurafik jatuh, dan hampir sampai ke
tempat orang mukmin, akan tetapi orang kafir
memanggilny4 'Datanglatr kemari bersamaku, karena aku
mengkhawatirkan keadaanmu!' Orang muknrin juga

memanggilny4 Kemarilatr bersamaku, karena aku
mempunyai ini dan ini', sambil memperlihatkan apa yang

Ibnu Abi Hatim dalm tafsir (4/1097).
Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (21232).

30

3r
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telatr menjadi miliknya! Orang munafik terus-menerus

berada dalam kebingungan di antara kedua golongan

tersebut, hingga air datang menenggelamkan dirinya.

Sesungguhnya orang munafik akan terus-menerus berada

dalam keraguan dan ketidak-jelasan hingga maut

menjemput."

Ia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW

bersabda,

,*iu p JL b -i:, ,;;*;. i.+t: y^; ,ydt ,y
' , / '/ '

U;iqWa:re{u * JL&UL i,Uf '*
'Perumpamaan orang munafik seperti perumpamaan seekor

lrambing yang berado di antara dua kelompok kambing, saat

ia melihat sekawanon kambing yang sedang berada di

tempat yang tinggi, ia mendatanginya, namun ternyata ia

tidak mengenalinya. Kemudian ia melihat sekawanan

lrambing lain yang sedang berada di ketinggian juga, lalu ia

mendatanginya dan mengendusnya, alan tetapi ia pun tidak

mengenalinya. "32

10774. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, '4':i1

32. Al Baghawi dalam Syarh As-Sunnah (l/405) dan Ibnu Katsir dalam tafsir
(41322).Lafazh i;6r artinya seekor kambing. L]d|lat Al-Lisan, (entri: ;).Lafazh
*"-,tr artinya tempat yang tinggi, dan nusyuznya seorang istri terhadap suaminya

bsrarti bersikap acuh dan menentang suami. Al-Lisan (entri: .;:-). Atsar ini

disebutkan juga oleh lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1096).
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'Mereka dalam kcadaan ragu-ragu," ia berkata" "Mereka

adalatr orang-orang munafik."33

10775. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

lrdujatrid, tentang firman Allah, -75519.!t1;+( |;'q:i!
'r{S 6L "Mereka dalam kcadaan ragu-ragu antara yang

demikian (iman dan kaJir); tidak masuk kcpada golongan ini

(orang-orang beriman) dan tidak (Wla) kepada golongan itu

(orang-orang kafir)," ia berkata, "Mereka tidak termasuk

dalam komunitas sahabat-satrabat Nabi Muhammad SAW,

dan tidak pula termasuk dalam komunitas kaum Yatrudi."34

10776. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, '+:i!
Aft '$. "Mereka dalam keadaon ragu-ragu antara yang

demiHan (iman dan ka/ir)," ia berkata, "Mereka tidak tulus

ikhlas dalam hal keyakinan dan keimanan, hingga mereka

tidak tergolong orang mukmin, dan tidak pula tergolong

orang mus;rrik."3s

10777. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid

mengatakan tentang firman Allah, Ay\ 6.'+:iA "Mereka

fulam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman dan

fufir)," bahwa maksudnya adalah di antara Islam dan kafir.

33. Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4/1097).
3r. Ibid
3s. Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411097).
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W iy,$ ;1p- JLl "Tidak masuk kepada golongan ini
(orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu

(orang-orang l*fir). "tu

Talcwil firman Allah: # ,:; '4 J' tii #- Ji
(Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak

akan mendapat jalan [untuk memberi petunjukJ baginya).

Maksudnya adalah seseorang yang ditelantarkan oleh Allah

dari jalan petunjuk, dan jalan petunjuk itu adalah Islam yang telah

diserukan Allah kepada hamba-Nya.

Dia berfirman, "Barangsiapa ditelantarkan Allah dari jalan-

Nya, maka ia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk-Ny4 dan

kamu hai Muhammad, sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk

memberi petunjuk kepada orang yang telatr ditelantarkan Allah."

Maksudnya adalah jalan lain yang dilaluinya untuk menuju

jalan kebenaran, bukan jalan Islam. Allah SWT telah mengabarkan

bahwa orang yang mengikuti jalan agama lain, maka sekali-kali Allatl
tidak akan menerima jalan tersebut, dan barangsiapa yang telah

disesatkan Allah, maka dia benar-benar berada dalam kesesatan, dan

tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya.

000

35. Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir (21232).
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',o.lt ei & r^15 C#I t 3* $ijir;'"si q_ft-

c*6e.'?1;;,ttk|6't+J
' Hai or (mg- or cmg y orrrg b qhnmr, i ongonlah l<tntu
mengartil orurrg-orang l@fir mmiadi wali ilengart

meningalli.mtorarrg-orcngrnulcmin.Inghil<ahl<afi u
nengadal<mt alasan yarJg nyatabagi AJ;lah (matk

menyilsarn).'
(Qs. An-Nisaa' l{l: l44l

Abu Ja'far berkata: Ini adalah larangan dari Allatr kepada

hamba-Nya yang mengaku beriman untuk tidak berakhlak serupa

dengan akhlak oftmg munafik yang mengambil orang-orang kafir
sebagi teman atau wali dan meninggalkan orang mukmin. Jika mereka

melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu berteman dengan musuh-

musuh-Nya, maka kondisi mereka (orang beriman) akan sama dengan

orang munafik.

Allatt Srfr/T berfirman kepada mereka, *Wahai orang-orang

yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, janganlatr kamu berteman

dengan orang kafir, menolong dan melindungi mereka dan

meninggalkan agamamu, yaitu agama orang mukmin, karena kamu

akan menjadi seperti orang-orang munafik yang telatr ditetapkan

baginya masuk neraka."

Kemudian Allah SWT mengancam orang yang menjadikan

orang-orang kafu sebagai partrrer atau sahabat dan meninggalkan

persahabatan dengan orang-orang mukmin, "Hd orang-orang yang

menjadikan orang-orang kafu sebagai teman dan meninggalkan orang
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mukmin, orang-orang yang telah mengaku beriman kepada-Ku dan

Rasul-Ku, apakah kamu mau'Mengadakan alasan yang nyata bagi

Al I ah (untuk m e nyi l<s amu)' ? "

Ia berkata, "Alasan dengan menjadikan orang kafir sebagai

teman dan meninggalkan orang mukmin, telah ditetapkan kepadamu

seperti yang telah ditetapkan kepada orang munafik, yang telah

dijelaskan sifat mereka kepadamu, dan telatr dikabarkan kepadamu

mengenai kedudukan dan tempat mereka di sisi-Nya."

(rJ "Yorg nyata," maksudnya adalatr menjelaskan tentang

kebenarannya. Ia berkata, "Janganlah sekali-kali kamu mengundang

murka Allah, yaitu dengan mengemukakan alasan untuk melakukan

hal-hal yang telatr dilarang-Nya kepada kalian, yakni menjadikan

orang-orang kafir yang merupakan musuh-Nya sebagai wali dalam

umsan kalian."

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilkan para ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10778. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Altah,',*iJ ei & ..ItXS'rr/ J\ 1t3# 7 llit:'"-11 qb-
q6"y" ?4; ;\l;Y4 6i;dj"Hai orang-orans yang

beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir
menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mulonin.

Inginkah komu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah
(untuk menyiksamu)," ia berkata" "Sesunguhnya Allah
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memiliki hujjatr atas makhluk-Nya, hanya saja Dia

mengatakan alasan yang nyata."37

10779. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Qubaishatr

bin Uqbatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari seorang laki-laki, dari

Ikrimatr, ia berkata, "Lafazh sulthan yang terdapat dalam Al

Qur' an bermakna alasan."38

10780. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, Ui 6LY,
*Alosan yang nyata," ia berkata, "Maknanya adalatl

alasan."39

10781. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.oo

ooo

Ibnu Abi Hatim dalam taftir (4/1097).
Ibid
Ibid-
Ibid

t7
3t

39

lo
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W "A'"r1 J t rAt'o,Fd{ )"r:1\ a';o7tS :'y-

" S esunggutmy a or cmg. or (mg rnmafik itu (ditemp atl<m)
pada tingl<atdn yorrrg palingbawah dnri nqal<a. Danl<frnuu
sel<ali-l<,ali fidak al<mt mendapat seoxlng penolong punbagi

merel<fl."

(Qs. An,Nisaa' l4l: L45)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, $1i O'ttifi iL
t61 A Jaffi " Se sungguhnya orang-orang muna/ik itu (ditempatkan)

pada tingkatan yang paling bawah dari neraks, " adalah,

"Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan pada

tingkatan terbawah dari tingkatan neraka Jahanam, dan setiap

tingkatan dari tingkatan-tingkatan neraka itu mempunyai dasar."

Lafazh:J-ri dibaca dengan dua bahasa (cara): Pertama: Fathah

pada huruf ra. Kedua: Suhm pada hunrf ra.

Orang yang membacanya dengan fathah pada huruf ra, pada

waktu ingin menjamaknya dalam jumlah yang sedikit, menggunakan

latazh !r\i, 6411jika hendak menjamaknya dalam jumlah banyak,

menggunakan latazh A\)l,st .

Orang yang membacanya dengan sukun pada huruf ra, pada

waktu ingin mengatakan jumlah yang sedikit, menggunakan lafazh

!,r'ri 
!6,i, dan jika ingin mengatakan jumlatr yang banyak

menggunakan lafazh :111fu r.

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca bacaan

ayat tersebut.

I

I

I

i

I

t
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Mayoritas ahli qira'at Madinah dan Bashrah membacanya q.
{r!rl, dengatfathahhunrf ra. Sedangkan mayoritas ahli qira'at Kufah

membacanya dengan suhm pada hunrf ra.

Abu Je'fer ber*ete: Masing-masing bacaan 1:lri aan :lri;
zudah dikenal, maka dapat merrbacanya dengan kedua bacaan

tersebut. Kedua kalimat tqsebut memprmyai makna yang sarna dan

telah tersebar luas dalam bacaan kaum muslim.al Hanya saj4 saya

melihat bahwa ahli bahasa Arab menyebutkan hcaan tersebut dengan

fotlah pada huruf ro, daln bacaan dengan fahah huruf ra itu lebih

masyhur di kalangan Arab daripada bacaan yang lain (yaitu suhttt

pada huruf ra). Menunrt ucapan sebagan dari mereka, *Berikanlah

aktu "darok" untuk menyambrmg talikrl" tatkala seseorang meminta

sesuatu trntuk menyambrurg talinya yang tidak dapat sampai ke

kedalaman sumur."

Penakwilan kami ini sesuai dengan penakwilkan para ahli

tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10782. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Salamah bin

Kuhail, dari Khaitsamah, dari Abdullah, tentang firman

Allah, ,.61 'cr: #r1i l'r:xl A l*i$i 3y "sesungguhnln

orang-orang munafik itu (ditempatkan) pda tingkatan yang

'r. Pe,nduduk Kufah membaca lj--lr .! dengan sz&rz pada humf ra' sedangkan yang

lain membacanya deirgan fathah pada huruf ra.Lfr,trltAt-Taisirfi Al Qira'at As-

Sab'(hat.8l).
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paling banah dari neraka," ia berkdt4 "Mereka dikunci

dalam sebuatr ruangan yang terbuat dari besi."42

10783. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami dari

Syu'bah, dari Salamah, dari Khaitsamah, dari Abdullatr, ia

berkata, "Sesungguhnya orang-orang munafik akan

ditempatkan di dalam sebuah rumah yang terbuat dari besi,

yang mengunci mereka di dalam neraka."43

10784. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ashim,

dari Dzakwan, dari Abu Hurairatr, mengenai firman Allah,

)Cr| 'cr, J7f.Ii 4't1l A lt ifr "oy "srtrngguhnya orang-

orang munafik itu (ditempatlcan) pada tinglratan yang paling

bawah dari neralra," ia berkata, "Ditempatkan di dalam

sebuatr rumah yang menggoncang mereka (yang berada di

dalamnya).'#

10785. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah bin Shaleh menceritakan kepadaku dari Rti Uin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, (ty

)61',t, ,Fr<n 4't1,11 e |ifr"sesungguhnya orang-orang

muna/ik itu (ditempatkan) pado tingkatan yang paling bov,ah

dari nerako," ia berkata, "Maksudnya yaitu ditempatkan di

bagian neraka paling bawah.'/s

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1098).
Ibid.
Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrir Al Wajiz Qll28).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1098).

12
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y'i Q*i* menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullatr bin Katsir

berkata kepadaku tentang firman Allah, 'n ,fu*'li 4-t1i O

,61*Pada tingkatan yang paling bawah dari neraka," ia

berkata "Kami mendengar batrwa Jahanam mempunyai

beberapa tingkatan, beberapa tempat.'/6

I\ -/\\/\----/

10787. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrafuman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Salamatr bin Kuhail, dari

Khaitsamah, dari AMullatr, tentang firman Allah, ir7{,fi ";tt

,.61'u:r#\ill't:'nlA"sesungguhnyaorang-orangmunafi k

itu (ditempattran) pada tingkntan yang paling bawah dari

nerafta," ia berkata, "Mereka ditempatkan di dalam sebuafi

rumatr yang terbuat dari api, yang menutup rapat mereka.'47

Adapun penakwilan firman Allah, W '# 4 ij *oon

lramu selrali-tuti tidak akan mendapat seorang penolong ptn bagi

merefta," maksudnya adalatr, "Kamu watrai Muhammad, tidak akan

pernatr mendapatkan seorang penolong pun yang dapat menolong

orang-orang munafik dari (siksa) Allah. Jika mereka ditempatkan di

dalam neraka yang paling bawah, maka tidak akan ada yang dapat

menyelamatkan mereka dari siksa-Nya, dan tidak akan ada yang dapat

melindungi mereka dari siksa neraka yang teramat pedih.

ooo

Lihat Ibnu Jauzi dalam Zad At Masir QfX, dan Al Qurthubi dalam Al Jami' li
Ahkan Al Qar' an (5 I 425).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1098).
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f'y ;{.-rir5rtiS iiu,tiGt; 1 ;#3 i ;6 1ji {l
t*;(A-u-u,S:Stat91,3F:"<*:!;1'{44*,

'Kecuali or(mg-oftmg yaflg tobu ilmt mengadalcmt
perbail<m dmbupegarJg-tcguh pana @sam*) AJ;lah dnt
athts il:lrlas (menserial<rlrJ) agomct mrr:el<a l<mena Nlah.

Malra mqelra ifu adalahbqsonra.satnrt ofimg yorttgbqimart
darJ kelak AJllah al<srr nr..rln$eril<frrJ l<epada orcmg-onmg yorttg

bqhnan palwla y ang besar."

(Qs. An-Nisaa' l$:146)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pengecualian dari Allatt

SWT, yang mengecualikan orang-orang yang bertobat (dengan

menyesali dan meninggalkan kemunafikan mereka) jika mereka

mengadakan perbaikan, dan secara tulus ikhlas melaksanakan ajaran

agama karena Allah, membersihkan diri dari menyembatr patung dan

berhala, serta membenarkan Rasul-Nya. Namun bila mereka terus-

menerus berada dalam kemunafikan hingga Hari Akhir, maka mereka

akan memperoleh balasanny4 kemudian dimasukkan ke dalam tempat

mereka, yaitu neraka Jatranam.

Akan tetapi Allah SWT menjanjikan mereka (orang-orang

munafik yang bertobaQ untuk ditempatkan di tempat yang mulia

bersama-sama orang-orang mukmin, juga dipenuhinya janji mereka,

yaitu memberikan ganjaran yang berlimpah sebagai balasan atas tobat

mereka. Dia berfirmn, t|-$L(fi 'byJIiAl ,9- 3il6 "Dan ketak
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Allah alran memberilran kepada orang-orang yang beriman pahola

yang besar-"

Jadi, maksud ayat, $E !-ili Jy"Krruoli orang-orang yang

tobat," adalafn, mereka meninggalkan kemunafikan menuju jalan

kebenaran, menerima, mengakui keesaan Allah, dan membenarkan

Rasul-Ny4 serta apa yang dibawa olehnya dari sisi Tuhan-Nya.

\;*Yt "Dan mengadakan perboikan," maksudnya adalatr

memperbaiki amal perbuatan mereka dengan melakukan perintatr-

perintatr Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, serta

menghindari perbuatan maksiat kepada-Nya.

jit'"lj<.t{t "Dan berpegang-teguh pada (agama) Allah,"

maksudnya adalah berpegang-teguh pada janji Allah.

Kami telatr menjelaskannya pada pembahasan sebelumnya,

batrwa latazh 3(aiyt artinya berpegang-teguh dan bergantung. Jadi,

lata?h it, iryy' artinya berpegang-teguh dengan janji-Nya yang

telatr dijanjikan kepada makhluk-Nya, dengan cara menaati perintah-

Nya dan meninggalkan maksiat-Nya.

Mengenai ayat, iL j,{-: i6S "Dan tulus ikhlas

(mengerjakon) agama mereka karena Allah, " ia berkata, "Maksudnya

tulus ikhlas mengerjakannya, taat dan melakukan perbuatan semata-

mata karena Allah, maksud dan tujuan hanya kepada-Nya, dan tidak

melakukan perbuatan karena riya kepada manusia, serta tidak ada lagi

keraguan dan kebimbangan pada agama mereka, karena Allah Matra

Memperhitungkan apa yang mereka lakukan. Dia akan memberikan

balasan kebaikan atas perbuatan baik yang dilalarkan, dan

memberikan balasan kebunrkan atas perbuatan buruk yang dilakukan.

Lakukanlah perbuatan itu dengan penuh keyakinan akan mendapatkan

hasil baik dari perbuatan baik yang dilakukan, dan hasil buruk dari'
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perbuatan buruk yang dilakukan. Atau Dia akan melimpatrkan

karunia-Nya dengan memberikan ampunan kepadanya, karena telah

mendekatkan diri kepada-Nyq dan bermaksud mencari keridhaan-

Nya. Itulatr makna keikhlasan mereka pada agama Allatr."

Allah SwT kemudian berfirman, '<-gy.rtt 4,fltrl*Matra
merelra itu adalah bersama-sama orang yang beriman." la berkata,

"Mereka adalah orang-orang munafik yang telatr digambarkan tentang

sifat mereka, tentunya setelah mereka bertobat, mengadakan

perbaikan, berpegang-teguh pada agama Allatr, dan tulus ikhlas

mengerjakan agama mereka. Artinya, mereka akan tinggal bersama-

sama orang-orang mukmin di dalam surg4 tidak dengan orang-orang

munafik yang mati dalam keadaan munafik, yang telah diancam Allah
untuk ditempatkan di tingkatan terbawatr dari neraka.

Kemudian Allah berfirman, t+L fA 'Wr-lS'ii 
"l_ 

,3;;t
"Dan lrelak Allah akan memberiknn kepada orang-orang yang

beriman pahala yang besar." la berkata, "Kelak Allah akan

memberikan patrala yang besar kepada orang-orang yang telah

dijelaskan mengenai sifat mereka atas perbuatan tobat, mengadakan

perbaikan menyangkut amal perbuatan, berpegang teguh pada agama

Allah, serta tulus ikhlas dalam menjalankan agama mereka dengan

penuh keimanan. Patrala yang besar itu memiliki tingkatan-tingkatan

di dalam surg4 sebagaimana Allah membuat tingkatan-tingkatan di

dalam neraka kepada orang-orang yang mati dalam keadaan munafik,

yaitu dengan tingkatan neraka yang paling bawah."

Allatt SWT telah menjanjikan kepada hamba-Nya yang

beriman akan memberikan ganjaran, sebagai balasan dari keimanan

mereka, sebagaimana Dia mengancam orang-orang munafik yang
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terus-menerus berada dalam kemunafikan mereka, sebagaimana telah

disebutkan di dalam kitab-Nya.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Hudzaifah Al Yamani,

yang disebutkan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

10788. Ibnu Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Mughirah, dari lbrahim, batrwa Hudzaifah berkata, "Orang-orang

yang dahulunya adalah orang munafik akan dimasukkan ke dalam

surga!" Abdullah lalu berkata "Bagaimana kamu mengetatrui hal

tersebut?" Hudzaifah pun maratr, kemudian ia berdiri dan beranjak

pergi. Ketika mereka semua berpisah, Alqamah mendekatinya dan

berkata, *Apakatr satrabatmu mengetahui perkataanmu!" Hudzaifatr

lalumembacafi rmanArrah,i;rt|;fr ,lr%t(r1;1-*tli.(35iJL
(+;fA 'u-t+lS'fr,i ,2!,ifi'<*:l:i'e 4t1i iv ;+:" Kecuati

orang-orangyang tobat don mengadakan perbaikan dan berpegang-

teguh pada (agama) Allah dan tulus ihhlas (mengerjakan) agama

mereka karena Allah Maka mereka itu adolah bersama-sama orang

yang beriman don kclak Allah akan memberikan lrcwda orang-orang

lang berbun ptnla yong be*ar-'At

oaa

HR. Al Buldari socara singkd dalam tafsh Al Qur'an (4fi2) dan Ibmu Abi

Hatim dalam tafsir (4/1098).



SffishAn-Nisda'

(eti :tfi i,$"#r; ; 3f,7 ogA; a,ii W- u,

@tu,
"Mengapa AJ;lah alrsrl nerrryil<sanu, iilru l<mw bel.lryiloln
ilm bqhnmt. Dan y',Jllah odalah h,Ialw Merrytileni lagi

Mahf,Mengetohui."

(Qs. An.Nisaa' [{l: l47l

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 'ii W_ U,

|i;t;; f;f.1 t\iL.,;::Q"Mengapa Allah akan menyitrsamu, jika
lramu bersyuhtr dan beriman," adalaly "Hai orang-orang munafik,

mengapa Allah menyiksamu jika kamu bertobat kepada Allah dan

kembali kepada jalan yang benar yang telah diwajibkan Allah
kepadamu, lalu kamu bersyukur atas nikmat yang telatr Dia berikan

kepada diri, keluargq dan anak-anakmu, kembali menyembatr dan

mengesakan-Nyq berpegang-teguh pada agama-Nya, berbuat semata-

mata tulus ikhlas karena-Nya, dan tidak riya, melainkan hanya karena

Allah, serta beriman kepada rasul-Nya, yaitu Muhammad SAW,

membenarkannya serta mengakui apa yang dibawa olehnya dari sisi

Tuhannya, lalu kamu melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa

olehnya?

Ia berkata, *Jika kamu bertobat kepada Allah, kembali

menaati-Nya, serta kembali melaksanakan perintatr-Nya dan

meninggalkan larangannya, maka tidak ada alasan bagi Allah untuk

memasukkanmu ke dalam tingkatan neraka yang paling bawah, karena

memberikan siksaan kepadamu, tidak bermanfaat apa pun bagi diri-
Nya, dan tidak mendatangkan mudharat bagi-Nya. Sesungguhnya
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siksa-Nya itu akan ditimpakan kepada orang yang pantas

mendapatkan siksa dari-Nya sebagai balasan baginya atas

keberaniannya yang telah menentang dan melanggar perintatr dan

larangan-Nya, serta mengingkari nikmat yang telah diberikan

kepadanya.

Jika kamu mensyukuri nikmat-Nya dan menaati perintah dan

larangan-Nya, maka Allah tidak akan menyiksa kalian, bahkan Dia

akan berterima kasih atas ketaatan yang kalian lakukan, yaitu dengan

memberikan balasan atas perbuatan kalian, tentunya dengan balasan

yang tidak pernah terlintas dalam benak dan khayalan kalian'"

lblt 'A 'o& "Dan Atlah adalah Maha Mensythtri,"

maksudnya adalah kepadamu dan kepada hamba-Nya atas ketaatan

mereka kepada-Nya, dengan memberikan patrala yang berlimpah dan

imbalan yang besar, sebagai balasan dari perbuatan yang telatr mereka

lakukan.

(.& *Lagr Moha Mengetahui," dengan apa yang kamu

kerjakan, hai orang-orang munafik dan selainnya. Dia Matra

Mengetahui perbuatan kaliao, karena Dia meliputi semrumya, hiogga

Allah memberikan balasan kepadamu pada Hari Kiamat kelak,

balasan kebaikan dengan kebaikan dan keburukan dengan kebunrkan.

10789. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, f9t1 ffi i'$Wt;i 3F3 olib';:a'if W-V
(.# "Mengapo Atlah akan menyiksamu, iifu kamu

bersythtr dan beriman. Dan Allah adalah Moha Mensythtri

lagi Maha Mengetahui," ia berkata "sesungguhnya Allatl
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SWT berfirman, 'Tidak disiksa oftmg yang bersyukur dan

orang yang berimrrr.r{e

ooo

"Nlah ddak menyrl<ai ucapanbuuk, (yarrs diucaplcon)

dengan tsrus - tsr ang kec.zrrli oleh or artg y ar.g ilianiay a.

y'JlahadalahlvlalwMendengarln$iMalwMengetalwi."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 148)

Abu Ja'far berkata: Para atrli qira'at berbeda pendapat dalam

membaca bacaan tersebut.

Mayoritas ahli qira'af selurutr negeri membacanya dengan

dhammah pada hwuf zha, sedangkan sebagian ahli qira'at lun
membacany 

" P "J y! a"rrg* irnxut fathahpada huruf zha.so

Para ahli tafsir yang membaca dengan dhammah pada huruf

zha &rbeda pendapat dalam menakwilkan ayat tersebut. Sebagian

mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalatr, *Allah SWT tidak

menyukai seseorang di antara kalian yang mendoakan orang lain

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l100) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(2fi7e).
Mayoritas ulaura membaca'rty dengan dhammah htxtf zha dan kasrah pada

huruf laz. Boleh pula men-sztan-kannya. Orang yang membaca -jL dengan

fdhah pada hunrf zia dn lam adalah Zaid bin Aslam, Ibnu Abi Ishaq, dan yang

lain. Lihat Al Qurthubi dalam Al Jam{ li Ahkan Al Qur'an (116).

49.

fl)
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dengan keburukan secara terang-terangan." Itulah yang dimaksud

mereka dengan ucapan yang buruk, atau "doa yang buruk."

i ;Sy"Kr"uoli oleh orang yang dianiaya," maksudnya

kecuali orang-orang yang telatr dianiay4 lalu mereka mendoakan

orang yang telatr menganiayanya dengan keburukan. Sesungguhnya

Allah SWT tidak membenci doa atau perkataan buruk yang diucapkan

oleh orang yang teraniya terhadap orang yang telah menganiayilyo,

karena Dia telah memberikan rukhshah kepadanya mengenai hal

tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10790. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah bin Shaleh menceritakan kepadaku dari Ali bin

Abi Thalhatr, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, e#
Jfi 'u ;ril\ # r&l *rqJbh tidak menyukoi ucapan buruh

(yang diucapkan) dengan terus-terang," ia berkata, *Allatl

tidak menyukai seorang yang teraniaya mendoakan orang

lain dengan doa yang buruk, kendati omng yang teraniaya itu

telah diberikan rukhshah oleh Allatr untuk melakukan hal itu.

Itulah makna ayat, "j! ; I 'Kecuali oleh orang yang

dianiaya', dan jika ia bersabar maka kesabaran itu lebih baik

baginya."sl

10791. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: AMullatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, tt;Sl)fir;rili.ji.Ji'i'l 4l *attah

5r. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1100), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir QD38),
dan Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uyrn (11539)-
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tidak menytkai ucapan buruh Oang diucapkan) dengan

terus-terang kccuali oleh orong yang dianiaya," bahwa

maksudnya adalah, Allah menyukai buruk yang

diucapkan secara terus-terang oleh orang yang teraniaya.s2

10792. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, W €,.4,iii,4 tt ;$l )Fi'u ;ril\ Hi I;,l1 4t
*Allah tidak menytkai ucapan buruk, (yang diucapkan)

dengan terus-terang kecuali oleh orangyang dianiayo. Allah

adalah Maho Mendengm lagi Maha Mengetahui " batrwa

Allah menerima alasan orang-orang yang teraniaya,

sebagaimana kalian mendengar ia berdoa.s3

10793. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ubaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, ia

berkata, "Apabila ada seseorzrng sedang menganiaya

temannya, maka janganlah temannya itu mendoakan sesuatu

yang buruk kepada laki-lald yang telah menganiayanya,

ftrmun hendaklah ia berkat4 'Wahai Tuhanku" tolonglatr aku

dari penganiayaaonya! Ya Allatr ya Tuhankq keluarkanlatr

hakku! Ya Allah ya Tutranku, berikanlah apa yang menjadi

keinginannya'. Atau doa lain yang serqra"s

Ibid
Lihat Al Mawardi &ln A*Nukat wa Al llyrn (l/540).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1100), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir QD38),
Al Mawardi dalan A*Nukat wa Al Uyun QBa$, dan Al Baghawi dalam
Ma'alim ArTaruil (2/l t0).

52

53

!d'.
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Jadi, huruf ;r menurut pendapat Ibnu Abbas pada pembahasan

ini berkedudukan menjadi ,a1b', karena maksud lafazh ,j;lu *'St
adalah, perkataan buruk yang diucapkan secara terangan-terangan

adalah doa, atau bermakna doa, lalu dikecualikan orang-orang yang

teraniaya, karena konteks ini berkaitan dengan ucapan. Jadi, maksud

pembicaraannya adalatr, "Allatr tidak menyukai perkataan buruk yang

diucapkan secara terang-terangan, kecuali perkataan buruk itu

diucapkan oleh orang yang teraniaya."

Menurut atrli bahasa Arab, pendapat ini dianggap salatr dari

segi kaidah batrasa Arab, karena huruf g,. tidark boleh berkedudukan

menjadi rafa' dengan adanya kata tsAt, sebab terdapat shilah

(penghubung) pada huruf t'', a*r itu tidak boleh diingkari. Jadi, tidak

boleh menjadi athaf, karena menurut mereka merupakan suatu

kesalahan jika dikatakan, "Hanya Zaidyangmembuatku tertarik untuk

berdiri." Barangkali menurut penakwilan Ibnu Abbas huruf t
berkedudukan menjadi nashab,maka redaksinya akan menjadi, UJ
J;$ 'a ;rili Hi ri'l *.l.llah tidak menyukai ucapan buruk, (vang

diucaplran) dengan terus-terang," kalimat yang sempurna. Kemudian
L1 4

dikatakan, '* ifL"Kecuali oleh orang yang dianiaya. " Namun jika

orang itu teraniaya, maka boleh baginya untuk mengatakan perkataan

buruk secara terang-terangan. Jadi, huruf ;r menjadi pengecualian

dart f il (kata kerja), sekalipun tidak ada sesuatu yang jelas yang

dapat mengecualikannya sebelum istitsna' (pengecualian),

sebagaimana firman-Ny a,'K3 iS ; Jl@**)$ Li "Ko*u

bulanlah orang yang berhnsa atas mereka, tetapi orang yang

berpaling dan lcafir:' (Qs. Al Ghaasyiyatr [8S]: 22-23) Juga seperti

perkataan merek4 "sesunggUhnya aku membenci pertikaian dan

perselisihan, ya Allatr, kecuali orang yang dimaksud Allah dengan

yang demikian itu." Tidak ada sesuatu dari bentuk isim yang
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disebutkan sebelumnya, juga huruf gi menurut pendapat Hasan

menjadi nashab karena dikecualikan dari makna pembicaraanny4

bukan dai isim, seperti yang telah kami sebutkan dalam penakwilan

Ibnu Abbas, jika ia mengarahkan huruf ;.. kepada nashab.

Juga seperti perkataan, "Bagian dari perkara begini dan

seterusnya, ya Allah, selain fulan Allatr telah memberikan balasan

kebaikan perbuatan ini dan seterusnya."

Ada yang berpendapat batrwa maksud ayat tersebut adalatr,

Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-

terangan, kecuali oleh orang-orang yang teraniaya, lalu ia akan

mengabarkan kepada orang lain tentang apa yang diperoleh dari-Nya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10794. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Muawiyah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Ishaq, dari Ibnu Abi Najrlu dari Mujatrid, ia berkata:

"Seorang laki-laki menginap di rumah temannya, ftlmun

sambutannya tidak baik, maka taki-laki itu keluar dari rumatr

tersebut dan berkata, 'Ini merupakan penyambutan terburuk

yang aku terima dan pelayanan yang tidak baik'.'55

10795. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman
z1 Z

AllalL '* nll "Kecuali oleh orang yang dianicya," ia

berkata "Hanya sebatas akibat perkataan buruk yang

dilontarkan kepadanya."56

Ibnu Abi Hatim 6u1r1 +afsir (4/1100) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
QD3t).
Ibnu Jauzi dalerrl ZadAl Masir QD38\

55.
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10796. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Ishaq, dari Abdullah bin Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, i, ;Sy J;;i'u ;AiHf i'l 4i-i *.tuoh

tidak menyukoi ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan

terus-terang kecuali oleh orang yang dianiaya," ia berkata,

"Dibolehkan bagi seorang tamu pengembara untuk

mengucapkan perkataan buruk secara terang-terangan

kepada pemilik rumah."57

Ada yang berpendapat batrwa maksud ayat tersebut adalah

seorang laki-laki yang menginap di rumah laki-laki lain, namun laki-

laki pemilik rumatr itu tidak menjamu tamunya dengan semestinya,

maka ia menyumpahi tuan rumah yang tidak melayaninya dengan

baik.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10798. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah, 'r$;$y*Xrcuali oleh orang

yang dianiaya," ia berkata, *Kecuali omng yang teraniaya,

guna membela diri dari orang yang telatr menganiayanya,

57. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1100) dan Al Mawardi dalan An-Nuka wa Al
UyunQlia$.
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yaitu dengan mengatakan perkataan buruk secara terang-

terangan."58

10798. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Slbil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, seperti itu.5e

10799. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan bin

Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Ibrahim bin Abi Bakar, dari Mujahid, dan dari Humaid Al

4'raj, dari Mujahid, tentang firman Allah, }|Ji ,",il.il e*l
tL ;15-jX'u ;A\ *Allah tidak menyukoi ucapan buruk,

(yang diucapkan) dengan terus-terang kccuali oleh orang

yang dianirya," ia berkata" "Maksudnya adalah, seorang

laki-laki menginap di rumatr orang lain, namun perlakuan

laki-laki tuan rumah itu tidak baik kepadanya maka Allatt
memberikan keringanan baginya untuk mengatakan

perkataan buruk secara terang-terangan kepada pemilik

nunah ifu.'tr

10800. Ahmad bin Hammad Ad-Dulabi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi
Najih, dari Ibrahim bin Abi Bakar, dari Mujahid, tentang

firman Auah, '&;15'jfir;ril\ffi{i'l UJ *Auah

tidak menyukoi ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan

terus-terang kccuali oleh orang yang dianirya, " ia berkata,

"Ayat ini menerangkan tentang cara menyambut tamu,

Ibnu Jauzi dalan Zad Al Masir QBB) dan Al Mawardi dalan An-Nukot wo Al
IlytnQlsa$.
Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam ta8ir (4/1100) dan Al Mawardi dalatn An-Nukot wa Al
UlzrrQts40).
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seorang laki-laki datang ke tempat suatu kaum, lalu ia
menginap di tempat kaum tersebut, namun mereka tidak

melayaninya dengan baik, maka Allah memberikan

keringanan baginya (tamu) untuk mengatakan perkataan

buruk dengan terang-terangan kepada mereka."6l

10801. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&xraz.z-aq mengabarkan kepada karni, ia berkata: Al
Mutsanna bin Ash-Shabatr mengabarkan kepada kami dari

Mujatrid, tentang firman Allah, )irtG;A\#t':n 41J
*Allah tidak menytkoi ucapan buruk, (yang diucapkan)

dengan terus-terang," ia berkata, "Seorang laki-laki datang

bertamu ke tempat temannya, namun temannya ifu tidak

melayaninya dengan semestinya, maka ketika ia keluar dari

rumah, ia memberitahu masyarakat tentang perlakuan yang

ia terima, ia berkata 'Aku bertamu ke rumah fulan, namun ia

tidak menyambutku dengan baik'. Itulah maksud dari

'mengucapkam perkataan yang buruk dengan terang-

terangan', $ ;1 'Kecuali oleh orang yong dianiaya'.

Ketika tidak menyambut tamu dengan baik, maka

dibolehkan untuk mengatakan perkataan buruk."62

10802. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haijaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata,

"Kecuali orang yang teraniaya, guna melalukan pembelaan

terhadap (dirinya) atas orang yang menganiayaiya, dengan

mengatakan perkataan buruk secara terang-terangan."

Ibid
Abdurrazzaq dalam taftir (l/483) dan Al Qurthubi dalran Al Jami' li Ahhsn Al
Qtr'an (5/415).

6l

62
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Mujatrid berkata "Ayat ini diturunkan kepada seorang laki-

laki yang kedatangan tarnu seorang pengembara,.l** ia tidak

melayani tamunya dengan baik. Lalu turunlah ayat,"')L i,Sy"Kecuali
oleh orang yang dianiaya." Disebu&an bahwa tuan rumah tidak

menyambut tamunya dengan baik. Ia tidak menambahkan riwayat

tersebut.63

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang yang

dianiaya, lalu mengucapkan perkataan buruk untuk melakukan

pembelaan diri dari orang yang menganiaymryq karena sesungguhnya

Allah membolehkan orang yang teraniaya untuk melakukan hal

tersebut.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10803. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, mengenai ayat, ")L ;1 S'jfi A ;ril\ Hi'i\,11J
*Allah tidak menyukai ucapan buruh (yang diucapkan)

dengan terus-terang kccuoli oleh orang yang dianiolla," ia

berkata, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai salah satu

maktrluk-Nya mengatakan perkataan buruk dengan terang-

terangan, kendati hal itu dibolehkan bagr orang yang

teraniaya sebagai bentuk pembelaan terhadap orang yang

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir QD3S) dan Al Baghawi dalen Ma'alim At-
TarEil (Al8q.
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telah menganiayilYs, yang tentunya dengan perlakuan

serupa dengan yang telah ia terima.a

Jadi, huruf ;" berdasarkan pendapat-pendapat yang telah

kami sebutkan, selain pendapat Ibnu Abbas yang

menempatkan posisi hwuf ; sebagai nashab karena terputus

dari ayat yang pertamu, 9* kaum Arab me-nashab'karr

kalimat yang jatuh sesudah )!pada istisna munqathi'-

Jadi, makna pembicaraan ini berdasarkan pendapat-pendapat

selain pendapat Ibnu Abbas adalatr, *Allah tidak menyukai

perkataan buruk yang diucapkan dengan terang-terangan,

akan tetapi hal itu dibolehkan bagi orang yang teraniaya

untuk memberitahukan perlakuan yang diperolehnya dari

orang yang menganiayilYo, atau untuk melakukan

pembelaan terhadap orang yang telah menganiayanya."

Ada yang membaca dengan fothah huruf ,ho,'&';"1t,
"Kecuali orang yang menganicya," yang maknanya, "Allatl

tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara

terang-terangan, kecuali perkataan itu diucapkan oleh orang

yang teraniaya, maka tidak mengapa baginya untuk

mengatakan perkataan buruk secara terang-terangan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10804. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

Bapakku membaca ayat dengan , t ,lJ.ilu.};ir hr 'd i
* ; "lt 

,S?t *Allah tidak menytkaipntot*, buruk'yang

Ib,nu Jauzi dalam ?ad Al Masir (2D35) dan Al Mawardi dalam A*Nulrat wa Al
Uw(tt54o).
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diucapkon dengan terang-terangan, kccuali oleh orang yang

menganiaya," Ibnu Zaid berkata: Bapakku berkata, "Kecuali

orang yang terus-menerus berada dalam kemunafikan, lalu

dilontarkan perkataan buruk secara terang-terangan

kepadanya hingga ia melepaskan kemunafikannya-"

Perawi berkata: Ini serupa dengan ayat, t/r]rfi'l|gS*
\t:Jif 'iti "Dan ianganlah kamu panggil'memanggil

dengan gelar-gelar yang buruh seburuk-buruk pnggilan

ialah (panggilan) yang buruk " (Qs. Al Hujuraat [a9]: I l).
Menyebut atau memanggilnya dengan sebutan fasik 'J6

F-i,f 
*Sesudah iman." (Qs. Al Hujuraat [a9]: I l). untuk

membalas perbuatan yang dikatakan kepadanya ? alfl
'o?fi| "Mala mereka itulah orang-orang yang zhalim'"

(Qs.Al Hujuraat [a9]: ll)
Perawi melanjutkan dan berkata: Bapakku berkata,
*Maksudnya yaitu membalas dengan perkataan yang lebih

jahat dari orang yang telatr mengatakan perkataan buruk

kepadanya."65

10805. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada k3mi, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

tentang firman Allah, *; 'vt 
.t1^l' q:ilurl..Jr ir ;1

*Allah tidak menyulcai perkataan buruk yang diucopkan

dengan terang'terangan, lrecuali oleh orang yang

menganiaya." Lalu ia membaca ayat, 9-t:'n1 A i*${t'lrt
t-61 'u: J7f'!i "sesungguhnya orang-orang munafik itu

(ditempatkan) pada tingkatan yang paling bowah dari

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (2t238) dan Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrir Al
WajizQlt30).
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neraklr," hingga firman-Ny u, ( ,DL fA 'u-qgtEl *l-,3;;,
"Dan kelak Allah akan memberikan lrepada orang-orang

yang beriman pahala yang besar. " Ia lalu berkata" "Mereka

ditempatkan pada tingkatan terbawah dari neraka."

L9 (e6'N i'&";;r;; 3fi oliL';:a'nl W- v,

'Mengapa Allah alean menyiksamu, iika kamu bersythtr dan

beriman. Dan Allah adalah Maha Menrytlati lagi Maha

Mengetahur',:ib U'r\)F, i:t"ria hr ;-t *Attah

tidak menyukai perkotaan buruk yang diucapkan dengan

terang-terangan, l<ecuali oleh orang yang menganiaya-" la

berkata "Allah tidak menyukai perkataan seperti ini,

'Bukankah kamu seorang munafik? Bukankatt kamu seorang

munafik yang telah melalarkan penganiayaan dan

mengerjakan perbuatan ini itu?' Padatral orang itu telatt

bertobat dari kemunafikannya."

* ;'ly."Krrroli oleh orang yong menganicya," yakni:

Kecuali orang yang tetap berada dalam kemunafikan. Ia

berkata "seakan-akan bapakku yang mengatakan perkataan

itu kepadanya." Lalu ia membac aayatini dengan bacaan, !1

* ; "Kecuali orang yang menganicya."6

Dengan demikian, huruf ;.. berdasarkan penakwilan ini

berkedudukan sebagai nashab, karena berkaitan dengan

latazh 41
Jadi, penakwilan pembicaftHmya berdasarkan pendapat ini

adalah, "Allah tidak menyukai seseorang yang mengucapkan

perkataan buruk secara terang-terangan kepada salah seorang

Ibid
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dari orang munafik, '* ;; yf 'Kecuali orang yang

menganiaya', di antara mereka. Jadi, tidak mengapa baginya

mengatakan perkataan buruk secara terang-terangan kepada

orang yang tetap berada dalam kemunafikan.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling tepat adalah, ;Jy
u'ib 

"Kecuali oleh orang yang dianiaya," dengan dhammah pada

huruf zha, berdasarkan bukti dan pendapat ahli tafsir yang

menyatakan batrwa bacaan itulah yang paling tepat. Selain itu, jarang

sekali oraog membacanya dengan harakat fathah -

Jika pendapat tersebut merupakan pendapat yang paling tepat

dari kedua bacaan tersebut, maka penakwilan ayatnya adalah, *Wahai

manusia, Allatl tidak menyukai seseorang yang mengatakan perkataan

buruk secara terang-terangan kepada orang l*,'Si$fKecuali oleh

orong yang dianiaya'. Maksudnya, kecuali oleh orang yang telah

dianiaya, maka tidak mengapa baginya gntuk memberitahukan

perlakukan buruk yang dialaminya.

Jika maknanya demikian, maka informasi berilut ini

mencakup di dalamnya, yaitu tentang orang yang tidak melayani

tamunya secara baik, atau orang yang mendapatkan penganiayaan

pada diri dan hartanya yang dilakukan oleh seluruh umat manusia.

Begitu juga doa orang yang dianiaya, terangkum dalam

pernyataan ini, *Allah akan menolong orang yang teraniaya dari orang

yang telah menganiayanya, karena dalam doanya terkandgng sebuatr

pemberitahuan bagi orang yang telah menganiaya dirinya agar

mendengarkan doa bunrk yang dilontarkan kepadanya-"
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Jika maknanya demikian, maka lataz/n U berkedudukan

sebagai nashab, karena terputus dari kalimat sebelumnya. Juga tidak

ada isim apa pun yang mengecualikannya sebelumnya- Dengan

demikian, lafazhitu sama dengan ayat, 'd;,r {t @F,4 U
'&"Ko*u bukanlah orang yang berlansa atas mereka, tetapi orang

yang berpaling dan kofir." (Qs. Al Ghaasyiyatr 188l:22-23)-

Takwil fiman Allah: W C; ii i& @an Allah adalah

Moha Mendengar lagi Maha Mengetahui).

Maksudnya adalah, *Allah Maha Mendengar perkataan buruk

yang kamu ucapkan secara terang-terangan kepada orang lain. Atau

perkataan-perkataan kalian yang lain. Allah iuga Maha Mengetohui

perkataan buruk yang kamu sembunyikan. Allah Maha

Memperhitungkan semua perbuatanmu, hingga Dia memberikan

balasan kepadamu atas semua perbuatan yang kamu lakukan itu,

balasan keburukan atas orang yang melakukan keburukan, dan balasan

kebaikan atas orang yang melalcukan kebaikan.

ooo
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qi,Ws(rti9 *ei;,:rttj? 6Gbfr 
"t-

' Jika lramt menyatalran sentaht kebail<ffr atnt
menyenkuryilsrtatrlr.tmefl wnftfrrrsesrutttll<esalalwrt

( orurrg lflJn), sesr,,nggutmy a Nlah Malw P emaaf lrgi ltvlalw
I(ttasa."

(Qs. An-Nisaa' l4lz l49l

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny",ltfr;tl"Jika kamu

menyatakan, " adalah, "Wahai manusia, jika kamu menyatakan suafu

kebaikan."

Ia berkata" "Jika kamu mengatakan perkataan baik kepada

orang yang berbuat baik kepadamu, lalu kamu memperlihatkan

kebaikan itu sebagai rasa terima kasihmu kepadanya atas perbuatan

baik yang dilakukan kepadamu."

l;i3 tr "otant menyembunyikan," maksudnya tidak kamu

perlihatkan kebaikan tersebut.

;i * W 6 "Atou memaaJkan sesuatu kesalahan (orang

lain)," atau memaafkan orang yang telatr melakukan kesalahan

kepadamu, maka janganlah kamu mengucapkan buruk

dengan terang-terangan kepadilyt, sekalipun kamu telatr dibolehkan

untuk mengatakan perkataan buruk itu kepadanya.

tL 'b( ti 39 "sesungguhnya Allah Maha Pemaaf,,"

maksudnya adalah, *Allatl senantiasa memberikan maaf kepada
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makhluk-Nya, memaafkan orang yang telah menentang dan

melanggar perintatr-Nya.

$-$ *tagt Maha Kuasa," maksudnya adalah Maha Kuasa

unttrk membalas perbuatan yang dilakukan mereka. Sesungguhnya

Allah memberikan maaf kepada hamba-Nya, kendati ia mampu

memberikan siksa kepada mereka atas perbuatan maksiat mereka

kepada-Nya.

Ia berkata "Wahai manusia, berikanlah maafmu kepada oftmg

yang telatr melakukan kezhaliman terhadapmu, dan janganlah kamu

perlihatkan perkataan burukmu kepadanya, biarpun kamu mampu

melakukan keburukan itu kepadanya, sebagaimana Tuhanmu

memberikan maaf kepadamu, kendati ia mampu memberikan siksa

kepadamu dikarenakan perbuatan maksiatmu kepada-Nya serta

melanggar perintah-Nya. "

Ayat, Ai, (bSgX'a| * *W tr t;ri t W te3i ;2t- " ritra

lramu menyatakan sesuatu lcebailran atau menyembunyikan atau

memaaflan sesuatu kcsalahan (orang lain), sesungguhnya Allah

Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa," menjadi bukti yang jelas atas

penakwilan frman-Ny4 & ;15'fi1'a;rili$i'i,l U-t "Attah

tidak menytkai ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus-terang

lrecuali oleh orang yang dianiaya," berbeda dengan penakwilan yang

ditakwilkan oleh Zaid bin Aslam, yang mengira bahwa maksudnya

adalah, *Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara

terang-terangan kepada orang munafik yang telah bertobat, kecuali

perkataan buruk itu diucapkan kepada orang munafft yang konsisten

dalarn kemunafikan mereka.

Oleh karena itu, Allatr berfirman dengan ayat ini, melanjutkan

firman tersebut, # e Wt $n I 6 b!4 ;'L "Jika kamu
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menyatal@n sesuatu kebaikan atau menyembunyilan atau memaaflron

sesuatu kcsalahan (orang lain)." Sangatlah logis jika Allah SWT

tidak memerintahkan orang-orang mukmin untuk memberikan maaf

kepada orang-orang munafik atas kemunafikan mereka. Allah juga

tidak melarang orang-orang mukmin untuk memanggil dengan

julukan "munafik" kepada orang-orang yang nyata dan terang-

terangan bersikap dan berperilaku sebagai seorang munafik. Batrkan

memberikan maaf kepada mereka sangatlatr tidak logis, karena yang

dimaksud permaafan adalatr ungkapan seseoftrng terhadap orang lain

atas hak yang dimilikinya pada orang tersebut. Selain itu, nama

munafik merupakan rulma bagi golongan tertentu yang tidak ada

hubungannya dengan hak seseorang di dalamnya, lalu diperintatrkan

untuk meaafl<annya, karena itu hanya merupakan sebuatr julukan bagi

orang tersebut, dan bukanlah maksud pemahaman perkara memaafl<an

nama yang menjadi namanya sendiri.

ooo
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,i,i'61W 6 cri-_|-; -araj5;i,\l,ffi 65iil-
f 'br3elj e4,l4, u?$,i,-i, <rjfij 4{ri
fi{\t"G:'orf5rt'i A$j @ f+i ;ryt'i{ 1r*-

ras'ul-rasti-Nyo,dmbennal<sudmempubedal<mtantma
(l<eimanan lnpda) y',l;loh dmr rasul-rasul-Ny a, dengon

mengatal<mt,'I(ani berimmr lnp"d" y dng sebagimt ilart
Kani l<$a terhadap sebagimr (yffiS lain)' , serta bermal,s-ud
(dengdn pulcataan iht) mengmnbil jalon (tcnsah) di arfiara
ycrr.g drrinikior. (imflr. ataubfir). Merelcalah or(mg-or(mg

y arttg kafa seb enm -b enatny a. Kami telah meny e ilialcmt
unatk orang-orcmg yolttglr;;lfi, iar sil<soan yang

mrrlrdhinql<trJ.'

(Qs. An.Nisaa' [4]: 150-151)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, ;t\ i'ffi OJi ity

-l93S "Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan

rasul-rasul-Nya, " adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.

.^|ii ;r t i1 W oi 3:L- j-i "Dan bermaksud

memperbedakan antara (kcimanan lrcpada) Allah dan rasul-rasul-

Nyo," dengan mendustakan Rasul Allah yang telatr diutus kepada

merek4 kepada makhluk'Nya melalui watryu-Ny4 lalu mereka

mengira diri mereka telah melakukan kebohongan terhadap Tuhan

mereka. Itulah makna keinginan dan tujuan merek4 yaitu memisahkan
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antara Allah dan Rasul-Nya, dengan merekayasa kebohongan dan

menciptakan kedustaan terhadap Allah, serta pengakuan mereka yang

dihiasi dengan hal-hal yang tidak berguna.

,4:r,, 'p;5 qQ, Ui S|lii "Drrgon mengatatran,

'Kami beriman kepada yang sebagian dan lami kaJir terhadap

sebagian (yang lain)'," maksudnya adalatr perkataan mereka, "Kami

membenarkan ini dan kami mendustakan yang ini', sebagaimana

perbuatan orang-orang Yatrudi yang mendustakan Nabi Isa dan

Muhammad SAW, padahal menurut pengakuan mereka sendiri,

mereka membenarkan Nabi Musa dan seluruh nabi yang datang

sebelum Nabi Musa. Begitu juga kaum Nasrani yang mendustakan

kenabian Nabi Muhammad SAW, padahal mereka mengakui dan

membenarkan kenabian Nabi Isa dan seluruh nabi sebelum Nabi Isa,

W dyt'elr&; il {ttL- j-t "Serta bermalcsud (dengan perpataan

itu) mengambil jalan (tengah) di antara yang demikian (iman atau

lralir)." Ia berkata, "Orang-orang yang hendak memisahkan antara

Allah dan Rasul-Nya, mengira bahwa mereka beriman dengan

sebagian dan kafrr dengan sebagian itu untuk mengambil jalan

(tengah) di antara perkataan mereka, yaitu 'Kami beriman dengan

sebagian nabi dan kami kafirkan sebagian lainnya'."

W "Jalan," maksudnya adalatr jalan yang mereka ciptakan

untuk menuju jalan kesesatan, lalu mereka mengajak orang-orang

bodoh untuk mengikuti jalan tersebut. Allah SWT berfirman kepada

hamba-Nya untuk memberikan peringatan kepada mereka atas

kesesatan dan kekafiran mereka, V S;r<:t 'i 6.{i "Merekalah

orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. " Ia berkata, "Maksudnya

adalah, 'Wahai oftlllg-orang yang telatr dijelaskan tentang sifat mereka

kepadamu, orang-orang yang benar-benar kafir dengan-Ku, mereka
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pantas mendapatkan siksaan dari-Ku dan tinggal abadi di dalam

neraka-Ku. Yakinlah kamu atas hal itu dan janganlah kamu ragu

tentang perkara mereka, tentang kebohongan yang mereka ciptakan,

karena pengakuan mereka yang mengatakan batrwa mereka telatr

beriman dengan para rasul dan kitab-kitab, hanyalah sebuah

kebohongan'."

Seorang mukmin adalatr seorang yang beriman dengan kitab

dan para rasul, yaitu percaya dengan semua yang ada di dalam kitab,

percaya dengan apa yang dibawa dan diajarkan rasul tersebut. Adapun

orang yang beriman dengan sebagian dan mendustakan sebagian,

yaitu mengakui seorang nabi namun mendustakan apa yang

didatangkan dan diajarkan olehnya" maka orang itu adalatr orang yang

ingkar, karena orang yang mengingkari kenabian seorang nabi adalah

seorang pendusta.

Mereka yang mengingkari kenabian sebagian nabi, mengira

diri mereka telatr beriman dengan sebagian, padahal pada hakikatnya

mereka seorang pendusta yang mengaku beriman, karena kedustaan

dan kebohongan terhadap sebagian yang telatr didatangkan kepada

mereka dari sisi Tuhan mereka.

Dengan demikian, mereka 
-orang-orang 

yang beriman

dengan sebagian dan mendustakan sebagian lain- adalah orang-

oftlng yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, karena mereka telah

mengingkari keesaan Allah dan kenabian para nabi-Nya.

Pengingkaran tersebut telah menrbuat mereka benar-benar melalarkan

kedustaan sec,ara terang-terangan.

Oleh karena itu, berhati-hatilah kamu dari bujuk dan tipudaya

mereka. Sesungguhnya Allah telah menyediakan siksaan yang pedih

dan menghinakan wrtuk mereka.
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Talrwil lirman Allah: q (::i 't*i{,:l-K*t"Dan Kami
telah menyediakan untuk orang-orang yang ka/ir itu siksaan yang

menghinakan," maksudnya adalah, "Watrai orang-orang yang ingkar,

yang telatr dijelaskan sifat mereka, yang telah

diperintahkan kepada mereka dari golongan ahli kitab dan selain

mereka dari kalangan kafir seczua umum, Kami telah menyediakan

untuk orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Ny4 siksa yang

pedih dan hina di akhirat, yaitu tinggal abadi didalamnya."

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan atrli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10806. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazlid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

A[ab ;r ei w oi 
'rL_j) 

.rg3t ;,t;;K o_iir i,y-

'{! ir3#- oii,rL}3 64,it+;5,p"_ i;i 5J ;rj .yr;q(:s {ry8-n-ei-tYt;'"r5J('S'6i- t @ {4, iU(
"Sesungguhnya orang-orsng yang lcafir kcpada Allah dan

rasul-rasul-Nya, don bermaksud memperbedokan antara

(keimanan kcpada) Alloh dan rasul-rasul-Nya, dengan

mengatakan, 'Kami beriman kepada yang sebagian dan

Kami kafir terhadap sebagian (yang lain)', serta bermaksud

(dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara

yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orang-orang

yang kofir sebenm-benornyo- Kami telah menyediakon untuk

orong-orang yang kafir itu siksaan yang menghinokan,"

bahwa maksudnya adalah mereka musuh-musuh Allatr, yaitu

kaum Yahudi dan Nasrani, kaum Yahudi yang beriman

dengan Taurat dan Nabi Musa, namun ingkar terhadap Injil



fC*Ada:fhatut

dan Nabi Isa. Kaum Nasrani yang beriman dengan Injil dan

kenabian Nabi Is4 tetapi kafir dengan Al Qur'an dan

kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka lalu membentuk

agama Yatrudi dan Nasrani, padatral kedua agama tersebut

hanya rekayasa dan ciptaan mereka, bukan agama yang

berasal dari Allah. Mereka meninggalkan agama Islam yang

merupakan agama Allah, padatral dengan agama Islam itu ia

telatr mengutus Rasul-Nya."57

10807. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai ayat, W 67 3:ij-3 - #; ;'\5;K Oiii,t-
4f;i $l'6i "sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada

Allah dan rasul-rasul-Nya, dan bermaksud memperbedakan

antara (keimanan kcpada) Allah dan rasul-rasul-Nya," ia

berkat4 "Mereka (kaum Nasrani) berkata, 'Muhammad

bukanlah utusan Allah'. Kaum Yatrudi berkata, 'Isa bukanlah

ufusan Allah'. Dengan perkataan tersebut, mereka bermaksud

memisahkan antara Allah dan rasul-rasul-Nya. Ui SJF|
,fi,*U4 q1,'Dengan mengatakon, "Kami beriman

kcpada yang sebagian dan Kami kafir terhadap sebagian

(yang lain)".'Mereka merupakan orang-orang yang beriman

dengan sebagian dan kafir dengan sebagian."68

10808. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berbicara tentang firman

67 - Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1102) dan Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al
wajizQlt30).
Ibid
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Allah, hukum agama-Nya, dan apa yang didatangkan oleh mereka dari

sisi Allah.

l3;'L ';\l it$ "Dan adalah Allah Maha Pengampun,"

maksudnya adalatr, "Allah akan mengampuni siapa saja dari makhluk-

Nya yang telatr melakukan perbuatan dosa pada waktu dahulu. Dia

akan menufupi perbuatan dosa tersebut dengan cara memberikan maaf

dan meninggalkan siksa baginya, karena Dia senantiasa memberikan

ampunan untuk siapa saja yang bertobat kepada-Nya.

(..; $;rb "Maha Pengampun lagt Maha Penyoyong,"

maksudnya adalah senantiasa Matra Penyayang, mencurahkan

karunia-Nya kepada mereka dengan menunjukkkan jalan petunjuk,

dan memberikan taufft-Nya kepada mereka dengan menyelamatkan

mereka pada saat mereka hampir mendekati api neraka.

ooo
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6 ;13V 3-" jAi GW?* Si| S v6{-Ji 
jfrsj*-

f "fu;L,'tiAi fr::ts';i1 rtfi q rj6 ,,Yt ;6 i
6r;i :X,;$3 4i ii3&Y r:)'e'S;dr 1;3i

@'#6Lv6j
' Ahli Kitab meminla bpddfinu agar l<mw nerutnmlcort

lnpodo mr.l":el<n sebuahkitab dmilomgia lvftal<c

sesrmggu hrry a mq el<a tclah meninta lnp od" Ivhtsa y ar.g

lebih b e s or dmi iat, mer el<a b qlata,' P qlilwtl<milah Nlah
tnpodo l<zurflr,i dengan ny ato' . Mal<n mqela ilisattbat Petit

l<menat<ezhalimannya, ilmt merelu mmyenbah dnak sapi,

sesudahdatanglnpadomqelabukti'buktiydngnyta,lalu
Kani maaflcmt (mqel<a) ilmi yartg de,mikinrJ. Dan tc'lah

Kani*^.Y,:tffi 
Ytr{i;rYar'snYata'"

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nyu, .1if;.3- "Meminta

lrepadamu," adalah Muhammad. #i Fl.*Ahli Kita.b," maksudnya

adalalr alrli Taurat dari golongan Yatrudi. ";3i -ig t lfi! it
,,Agar kamu menurunkan kcpada merefta sebuah kitab dari langit."

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan kitab

yang diminta kaum Yatrudi kepada Nabi Muhammad SAW, agar

beliau menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langtt.

Sebagian berpendapat batrwa mereka meminta kepada beliau

agar menunurkan sebuatr kitab yang tertulis dari langit kepada merek4
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sebagaimana Nabi Musa datang kepada bani Israil dengan membawa

kitab Taurat yang tertulis dari sisi Allatr.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10809. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, mengenai ayat, 'i6Ft J:i3 i 
={$i JfrAfit

';3i *Ahli Kitob meminti kepadamu ogar kamu

menurunlcan kepada mereka sebuah kitab dari langit,"

batrwa maksudnya adalah, Kaum Yahudi berkata, "Jika

engkau benar-benar seorang utusan Allah, datangkanlatr

kepada kami sebuah kitab yang tertulis dari langit,

sebagaimana Nabi Musa datrulu datang kepada bani Israil

dengan membawa sebuah kitab yang tertulis dari langit."7o

10810. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'b Al

Quraztri, ia berkata, "Orang-orang Yahudi datang kepada

Rasulullah SAW dan berkata, 'Sesungguhnya Musa datang

dengan membawa sebuatr kitab yang tertulis dari sisi Allah,

maka datangkanlatr kepada kami sebuatr kitab yang tertulis

dari sisi Allah hingga kami percaya kepadamu'. Allah lalu

menurunkan ayat, 
u iA\'i$ ?*',$f S . rll>ii i&3ifi-

'Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan

kepada mereko sebuah Htab dari langit'. Hingga firman-

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l103), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (2D41),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat ws Al Uyun (l/540).
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Nya, t1!i €*.1f & Art'Dan tuduhan mereko terhadap

Maryam dengan kcdttstaan besar (zino)'.-7r

Pendapat lain mengatakan batrwa yang dimaksud dengan ayat

tersebut adalah mereka meminta kepada Nabi Muhammad agar

menurunkan sebuatr kitab khusus kepada mereka.

Mereka yang bryendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

l08ll. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah tentang firman

Anah, 'j3i';r(.9{Frl;"lii 6,r6$ii 3l13ii3- "Ahti Kitab

meminta lrepadamu agar kamu menurunkan kepado merekn

sebuah kitab dari langit", artinya sebuatr kitab khusus, 'ii
'r;, -i,i q fJ6' St u i|i -r;" iilt " Matra sesungguhnya

merelm telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari

ittt, mereka berkata: "Perlihotknnlah Allah kcpada kami

dengan nyota".72

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah, mereka

meminta kepada Nabi Mtrharnmad agar menurunkan sebuah benda

berbentuk kitab yang memberikan perintatr untuk membenarkan

kerasulan dirinya dan mengikuti ajaranya.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir QD4l) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
Uytn Qlia$.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1103), Al MawardidalamrrAn-Nukotwa Al Uyun
(l/540), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (2D41).

71 
,

72

f
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10812. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij mengatakan tentang firman

Auah,'j3i'i6#"r;r 6=6tJi Jfrs6- *Ahti Kitab

meminta kepadamu agar kamu menurunlan kepada mereka

sebuah kitab dari langit," bahwa maksudnya adalah, kaum

Yahudi dan Nasrani datang kepada Nabi SAW, lalu berkata,

"Kami tidak akan pernah mengikuti senranmu hingga kamu

mendatangkan kepada kami sebuatr kitab dari sisi Allatr,

yang menunjukkan kepada fulan batrwa kamu benar-benar

seorang utusan Allah!'Allah SWT lalu berfirman, 3fr3if5-
rjL iys u ;5i 6 ;tlt';i" ;ai'brg t* if$ it lttir
'zj| -ii $ *Ahli Krtab meminta lcepadamu agm kamu

menurunkan kcpada mereka sebuah kitab dari langit. Mala

sesungguhnya mereka telah meminta kcpada Musa yang

lebih besar dari itu, mereka berkata, 'Perlihatkanlah Allah

kcryda kami dengan nyata'."13

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang

mengatakan bahwa atrli Taurat meminta Rasulullah SAW untuk

memohon kepada Tuhannya agar menurukan sebuatr kitab yang

menjadi tanda bagi merek4 menjadi mtrkjizat bagi seluruh makhluk

supaya tidak bisa mendatangkan kitab yang serupa, menjadi saksi bagi

kebenaran Rasulullah SAW, dan sebagai perintah agar mereka

mengikutinya

Ib,nu Jauzi dalan Zad Al Masir QD4l) dan Al Mawardi dalam A*Nakat wa Al
Uyun(11540).
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Boleh saja ayat tersebut ditakwilkan dengan peryataan bahwa

mereka meminta Muhammad agar menurunkan sebuah kitab yang

tertulis dari langit kepada kelompok mereka.

Boleh juga ditakwilkan dengan mengatakan bahwa kitab itu

diturunkan kepada individu mereka masing-masing.

Akan tetapi penakwilan yang tebih tepat adalah yang sesuai

dengan zhahir bacaan ayat yang mengatakan bahwa permintaan

mereka kepada Nabi adalah permintaan diturunkannya sebuah kitab

kepada kelompok mereka, karena Allah menyebutkan informasi kitab

kepada mereka dengan menggunakan satu lafazh, seperti yang tertera

pada ayat, ';3i'i6 (*'Jii J ;:SJi J"l3W- "Ahti Kitab

meminta kepadamu agar knmu menurunknn kepada mereka sebuah

kitab dari langit," tidak mengatakan U* (UtuU-t ituU).

Takwil liman Allah: St u ;i *; $A 'rii (Maka

sesungguhnya mereha telah meminta kepada Musa yang lebih besar

dari itu)

Ayat ini diturunkan sebagai ejekan dari Allah SWT kepada

orang-orang yang meminta agar Rasulullah SAW menurunkan sebuah

kitab dari langit kepada mereka. Juga merupakan celaan74 dallr Allah

SWT mengenai permintaan mereka kepada Rasulullah SAW-

Allah berfirman kepada Nabi-Nya SAW, *Wahai Muhammad,

janganlah kamu merasa jengkel dan menganggap permintaan

semacam itu sebagai permintaan yang mencapai puncak dalam

kebesaran dan keburukannya, karena sesungguhnya mereka adalafu

orang-orang yang bodoh dan menentang Allah. Kalaulah diturunkan

1;llr artinya celaan dan teguran keras. Lihat I l-Lisan lentri: ii).
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kitab (sesuai permintaan mereka), pastilah mereka tetap akan

melanggar perintah Allah, sebagaimana mereka telah melanggar

perintah itu setelah Allah menghidupkan nenek moyang mereka dari

kematian, lalu mereka menyembatr sapi, kemudian menjadikan sapi

tersebut sebagai tuhan yang mereka sembatr, dan meninggalkan

Pencipta mereka yang telah memperlihatkan kebesaran dan

kekuasaan-Nya kepada mereka. Mereka tidak akan pernah

meninggalkan perbuatan tersebut, karena sikap dan perlakuan mereka

terhadapmu serupa dengan sikap nenek moyang dan leluhur mereka

terhadap Nabi Musa."

Allah lalu menceritakan kisatr mereka dengan kisah Nabi Musa

AS, seperti yang diceritakan di dalam Al Qur'an, U;Si6;$Aii
,ilyi *lrtalra sesungguhnya mereka telah meminta lrepada Musa yang

lebih besar dari itu." Maksudnya adalah para leluhur dan nenek

moyang kaum Yahudi, mereka telatr meminta kepada Nabi Musa AS

tentang sesuatu yang lebih besar dari apa yang mereka minta

kepadamu (menurunkan kitab dari langit kepada mereka). Mereka

berkata kepada Nabi Musa, t;1;frliif "Perlihatkantah Allah kepada

lrami dengan nyato. " Artinyq "Perlihatkan secara jelas dan nyataagar

kami dapat memeriksa dan melihatnya."

Kami telah mendatangkan makna {)it berdasarkan riwayat

dan kejadian yang benar mengenai perkataan kami tentang makna

tersebut pada pembatrasan yang telatr lalu, maka tidak perlu

mengulangnya kembali. 75

Disebutkan dari Ibnu Abbas, batrwa ia mengatakan hal tersebut

pada riwayat berikut ini:

Lihat tafsir ayat 55 suratr Al Baqarah.
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10813. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ubaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Harun bin Musa, dari Abdunahman bin

Ishaq, dari Abdurrahman bin Mu'awiyah, dari Ibnu Abbas,

mengenai ayat ini, ia berkata, "Jika mereka meminta untuk

diperlihatkan, padahal mereka telah melihatnya' maka

mereka berkata, 'Perlihatkanlah Allah secara nyata kepada

kami'. Musa berkata, 'Dia itu yang pertama dan yang

terakhir'."76

Takwil firman Allah: 'z:^;Ai ;'i::^!S (Maka mereka

disambar petir).

Ia berkata, "Mereka disambar petir lantaran kezhaliman diri

mereka sendiri, yaitu permintaan mereka kepada Nabi Musa agar

memperlihatkan Tuhan secara nyata kepada mereka, karena

permintaan seperti itu tidak layak untuk dipinta'"

Kami telatr menjelaskan makna iir'Aipaaa pembahasan yang

lalu, berikut perbedaan pendapat dalam menakwilkan makna tersebut,

serta dalil yang lebih tepat dalam menakwilkan makna kalimat

tersebut.

Firman Allah: 'J41\;5"; "Dan merepa menyembah anak

sapi," maksudnya adalatr, "Orang-orang yang meminta kepada Nabi

Musa agar diperlihatkan Tutran dengan nyata kepada mereka, sesudatr

Allah menghidupkan dan membangkitkan mereka dari kematian yang

Al Mawardi dalam An-Nukat wa At uyun (li45l) dan Ibnu Jauzi dalam zad Al

MasirQD4l).
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disebabkan sambaran petir, maka mereka justru menyembah anak sapi

yang telah dibuat oleh Samiri sebagai tuhan yang disembah, karena

mereka menganggap sapi itu dibuat dari bekas telapak kaki kuda Jibril
AS. Mereka menjadikanya sebagai tuhan yang patut mereka sembah

dan meninggalkan menyembah Allah yang Esa."

Pada pembahasan lalu telah kami sebutkan faktor-faktor yang

menyebabkan mereka menjadikan anak sapi sebagai tuhan, dan

kondisi mereka dalam hal penyembahan anak sapi tersebut, maka

tidak perlu mengulasnya kembali pada pembahasan ini.

Firman Allah: i:$i A3iVU ),i'U*Sesudah datang trcpada

merela buhi-budi yang rryata," maksudnya adalah setelatr datang

bukti-bukti yang nyata dari Allatr mengenai permintaan mereka

kepada Nabi Musa agar ia memperlihatkan Allah secara nyata. Juga

sesudah datang tanda-tanda yang jelas, yang menerangkan bahwa

mereka tidak akan pernah bisa melihat Allah secara nyata.

Maksud lafazh i;4i adalatr tanda-tanda yang jelas batrwa

mereka tidak akan pernatr bisa melihat Allah dengan nyata pada

kehidupan dunia ini. Allah mendatangkan halilintar kepada mereka

pada saat mereka meminta kepada Nabi Musa agar memperlihatkan

tuhan mereka dengan nyata, kemudian Allah menghidupkan mereka

setelah mematikan mereka beserta seluruh tanda-tanda yang telatr

Allah perlihatkan kepada mereka sebagai bukti atas hal itu.

Allah berfirman untuk mencela perbuatan mereka, dan

menjelaskan kepada hamba-Nya akan kebodohan dan keterbatasan

akal dan imajinasi merek4 kemudian mereka mengaku batrwa sapi itu

adalah tuhan mereka. Mereka menyembatr sapi agar dapat melihat dan

memandangnya dengan nyata dan jelas, padatral penyembatran
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tersebut dilakukan setelah mereka diperlihatkan tuhan dengan bukti-

bukti yang jelas untuk menerangkan kepada mereka bahwa mereka

tidak dapat melihat tuhan dengan jelas dan nyata pada kehidupan

dunia ini.

Namun mereka malah justru menyembatr sapi yang telah

dijadikan tuhan oleh mereka, dan mempercayainya sebagai tuhan yang

patut disembah.

Firman Allah: ,+t ,; (;fi "Lolu Kami maaJkan (mereka)

dari yang demikian." Ia berkata, "Kami memberikan maaf untuk

orang-orang yang telah menyembah sapi dan mengaku bahwa sapi itu

adalah tuhan mereka, tentunya setelah Allah memperlihatkan bukti-

bkti yang menyatakan batrwa mereka tidak akan pernah bisa melihat

Allah dalam kehidupan mereka, dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan

yang ditunjukkan kepada mereka hingga mereka percaya dan

membenarkan hal tersebut, lalu mereka bertobat kepada tuhan mereka

dengan jalan bunuh diri dan bersabar dalam menjalankan perintah

yang diberikan Tuhan kepada mereka.

qj 6{,if 6-; (r$t;i "Dan telah Kami berikan kepada Musa

keterangan yang nyata." Ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Kami

berikan kepada Nabi Musa bukti yang nyata dari kebenaran dan

hakikat kenabiannya, dan bukti itulah yang menjadi keterangan yang

nyata yang telah Allah berikan kepadanya'."

o00
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# 6;@,itxi'tj,L j { Gt &,jrut ii; gi55

Wqia(*-:;aie\'fr{
"Dan telahKarrri. ongl<llrke atas (l<epala) merel<,abukit
Thursina l<mena (mengingl<nri) peianiiar, (y arrg telah

Komi arbil dflri) mer.el<a, dm Karnri perintahl<mr lnp"da
merel<a,'Mastklah pintu gerbang itu sarrrbil berruiud', d.olrl

Kami perintahl<m (pula) lnpado merela,' J mrgarilah l<mrru

melanggar perahnan mengenai hari Sabtu', dilrr Kani telah
mengombil dflri merel<a perjanjim y ar.g kokr:ih.'

(Qs. An,Nisaa' l{l: L54)

Abu Ja'far berkata: Maksud uy"t, 'r;Ut'65GIii2 "Dan telah

Kami angkat ke atas (lcepala) mereka bukit Thursina," adalah

guug,77 ketika mereka menolak untuk melakukan perbuatan yang

diperintahkan dalam Taurat, lalu mendorong mereka menerima dan

mengamalkan apa yang didatangkan oleh Nabi Musa kepada mereka.

&, "Kareno (mengingknri) perjoniian (yang telah kami

ambil dari) mereka," maksudnya mengingkari perjanjian yang telatr

mereka sepakati, dengan berkata, "Tentu kami akan melaksanakan apa

yang ada dalam kitab Taurat."

(# qql W,J'{efi *Don Kami perintahkan kcpada mereka,

'Masukilah pintu gerbang itu sambil bersujud'," maksudnya adalah

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l105). Lafaztr '.,yr artnyagunung. Diriwayatkan

dari Mujatrid, Ikrimah, Al Hasan, Adh-Dhahhak, Ar-Rabi' bin Anas, dan
lainnya.



pintu gerbang, ketika mereka diperintahkan masuk

kemudian mereka masuk sambil merangkak.
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sambil bersujud,

4A\ e\t73{'JtS;"Dan Kami perintahkan (pula) kepada

mereko, 'Janganlah kamu melanggar peraturqn mengenai hari

Sabtu," maksudnya adalah, "Janganlah melewati batas perafuran hari

Sabtu, peraturan yang telah Aku bolehkan kepadamu sampai peraturan

yang tidak Aku bolehkan kepadamu."

10814. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah, fiAqu$W'J'{(ii "Do, Kami perintahlcan kepada

mereka, 'Masukilah pintu gerbang itu sambil bersuiud'," ia

berkata, "Telah kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan

pintu gerbang adalah salah satu pintu Baitul Maqdis."78

+,3,1i A-1r33{ {i$;"Dan Kami perintahkan (pula) kepada

mereka, 'Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari

Sabtu'," maksudnya adalah, diperintatrkan kepada kaum Nabi Musa

untuk tidak makan ikan pada hari Sabtu, dan baru dibolehkan makan

ikan selain pada hari Sabtu. Perintatr tersebut tidak boleh dilanggar.

Para ahli qira'at berbeda pandapat dalam membaca bacaan

tersebut.

Mayoritas dunia Islam membacanya, S3l O lt33 i
"Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu,"

dengan takhfif ain, dari pendapat yang mengatakan, ,,!l j L\:G

Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al Uyun (l/541).
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"Melonggar perintah," apabila melampaui batas yang ditetapkan
- 

U.-- a,ot, art, a.-. lol
padanya, ,tre) ,t:tjii ,ti:it ,tirL3 ,'rLl.

Sebagian ahli qira'ar Madinah membaca, 'ltat;\'lCi|"Do,
Kami perintahl@n (pula) kepada mereko, 'Janganlah kamu melanggar

peraturan', " dengan sukun pada huruf ain dan tasydid padahuruf dal,

serta penggabungan antara dua sulann Maksudny a afls,lsfi1, l'jte,1

kemudian di-idgham-kan huruf ta pada huruf dal,maka huruf dal-nya

menjadi tasydid yang di-idgham-kar (dimasukkan), sebagaimana

bacaan tersebut dibaca, .j.ti, Y .r fid.t g* sukunhttruf ha.1e

tr'irman Allah: \E&WiL({\"Don Kami telah mengambil

dari mereka perjanjian yang lalaft, " maksudnya adalatr janji yang

kuat, yang menyatakan bahwa mereka akan menaati perintatr dan

larangan Allah kepada mereka, melaksanakan apa yang telah

disebutkan pada ayat ini dan apa yang telatr disebutkan di dalam

Taurat.

Pada pembatrasan lalu kami telatr menjelaskan faktor-faktor

yang memerintahkan mereka agar masuk ke pintu gerbang sambil

bersujud, dan apa yang telah diperintatrkan kepada mereka yang

berkaitan dengan hal itu. Telatr dijelaskan pula berita dan kisah

mereka 
-yaitu 

kisah tentang hari Sabtu- serta pelanggaran yang

Imam Warasy membaca r;1; I dengan harakatfathah pada huruf ain dan tasydid

pada huruf dal. Asal katanya adalah 61-ist harakat pada huruf ra berkumpul

dengan huruf ain, kemudian huruf la di-idgham-kan (dimasukkan) pada huruf

dal. Sementara itu, para ahli qira'at sab'yang lain membacaL'r3{dengan

suhtn pada huruf arr dan t al;hlifhtxtf dal. Asal katanya adalah {-;. 63i. Lthat

Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (41122), Ibnu Athiyatr dalan Al
Muhorir Al Wajiz Qll32), dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uyun
(l/541).
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mereka lakukan di dalamnya. Oleh karena itum, tidak ada gunanya

mengulang kembali pada pembahasan ini.80

," hr.$'il uF #';g ef3 A4 @ 4
#Jysh?,_fiC#.

u Mal<a (Kani lal<ukan terhadap mer el<a b eb er ap a
tindakm), disebablcmt merel<a melanggar perjmfian ia+ dan

kar ena kel<nfir an mer eka terhadap l<ct er angart -l<.eter angart

Allah dan merelcn membumth nabi-nabi tanpa (alasan)
y arrg b enar dmr mmgatal<an r' Hati kami tutrttup' . B ahl<frrr,

sebenmtry a Nlah taldh mengurlci-mclti hati merela lcmena

kel<af ir ormy a, l<m eno iht mer el<a tidak b qiman kecuali
sebagimt k ecil dmi merel(o."

(Qs. An,Nisaa' [4k L55')

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, disebabkan

pelanggaran mereka, yaitu golongan ahli kitab yang telatr dijelaskan

sifat mereka.

i* *Perjanjian," maksudnya adalah janji yang telah

mereka ikrarkan kepada Allah untuk mengamalkan kandungan yang

ada dalam Taurat.

W'ifr *S.WC.#,4-;,t
@

Lihat tafsir suratr Al Baqarah ayat64.
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;i 19. ef| "Dan karena kekafiran mereka terhadap

keterangan-keterangan Allah," maksudnya adalah pengingkaran

mereka terhadap tanda-tanda Allatr dan bukti Allah yang dapat

meyakinkan mereka dalam membenarkan para nabi dan rasul-Nya,

serta merealisasikan apa yang didatangkan kepada mereka dari sisi

Tuhan-Nya.

,7 h;6rf, h$t,,Dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa

(alasan) yang benar, " maksudnya adalah, setelah para nabi

meyakinkan mereka tentang kenabian mereka, maka mereka

membunuh para nabi tanpa dalih dan alasan yang benar, yakni tanpa

ada kesalahan besar yang telah mereka perbuat hingga mengharuskan

mereka untuk dibunuh.

Perkataan mereka, !XC$ "Hati knmi tertutap, " maksudnya

adalatr perkataan merek4 "Hati kami telah tertutup." Maksud

perkataan mereka, "Hati kami telatr tertutup rapat dari seruan yang

kamu serukan kepada kami, maka kami tidak dapat memahami dan

memikirkan perkataanmu."

Kami telatr menjelaskan makna lafazh -iil' beserta

penjelasannya dari beberapa riwayat pada pembahasan sebelumnya.

AF" W '^1 * S "Bahkan, sebenarnya Allah telah

mengunci-moti hati merefta ftarena keftofirannya, " maksudnya adalah,

Allah SWT berfirman, "Mereka berdusta dengan perkataan yang

mengatakan batrwa hati mereka telah ternrtup, padatral sebenarnya

tidak terttrtup dan tidak terkunci. Akan tetapi sebenarnya Allahlah

yang mengunci mata hati mereka disebabkan kekafiran mereka kepada

Allah."
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Telah kami jelaskan sifat terkuncinya hati mereka pada

pembahasan yang telah lalu, maka tidak perlu membahasnya kembali

pada pembahasan ini.

#{y Shtfi "Karena itu mereka tidak beriman kecuali

sebagian kecil dari mereka," maksudnya adalah orang-orang yang

telah dijelaskan oleh Allah mengenai sifat mereka, tidak beriman

karena hati mereka telah terkunci, kecuali sebagian kecil, mereka

beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan apa yang datang dengannya

dari sisi Allah. Artinya, "Hanya sedikit yang percaya."

Disebutkan dengan kata "sedikit" karena mereka tidak percaya

dengan perintah Allah kepada mereka, dan hanya percaya kepada

sebagian nabi dan sebagian kitab, serta mendustakan sebagian lainnya.

Jadi, kepercayzurn dan keyakinan mereka itu hanya sedikit, karena

kendati mereka percaya pada satu sisi, namun mereka mendustakan

sisi lainnya. Jika dilihat dari segi kedustaan mereka, maka mereka

adalah orang-orang yang mendustakan para nabi dan apa yang

didatangkan kepada mereka dari Al Kitab, karena hal itu merupakan

perintah semua nabi kepada umatnya.

Begitu juga dengan kitab Allah yang membenarkan satu sama

lain, maka orang yang mendustakan sebagian berarti telah

mendustakan dan mengingkari semua yang terkandung dalam kitab

yang telah diakui kebenarannya. Oleh karena itu, disebutkan dengan

"keimanan mereka yang sedikit".

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan para atrli tafsir.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10815. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
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menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, A*, 6 q "Maka (Kami lakukan terhodap

mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar

perjanjian itu," ia berkata, "Maksudnya adalah,

'Dikarenakan mereka melanggar perjanjian itu, maka Kami

laknat mereka'. Lafazh, tX" g.$ 4;ri 'Dan mengatakan,

"Hati kami tertutup",' artinya,'Kami tidak mengerti'.'$ S.

CF, W'il'Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci-

mati hati mereka knrena kekafirannya', maksudnya melaknat

mereka ketika mereka melakukan perbuatan itu."81

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat, 177

6 "Malra (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindalcan),

disebablran mereka melanggar," apakah uraian ayat ini masih

merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya? Atau terpisah?

Sebagian berpendapat bahwa ayat ini terpisatr dari ayat

sebelumnya, dan maksudnya adalatr, "Maka (kami lakukan terhadap

mereka beberapa tindakan) dikarenakan mereka melanggar perjanjian

dan mengingkari tanda-tanda Allatr, serta membunuh para nabi tanpa

dalih dan alasan yang benar.

bft,$;';r * $.!Nf# 4;,t'Dan mengatatcan, "Hati

lrami tertutup". Bahkon, sebenarnya Allah telah mengunci-mati hati

merela lrarena kelafirannyal serta Kami kutuk mereka."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10816. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

tr. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l107).
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menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, $Jy6ht{, "Korena itu mereka tidak beriman

kecuali sebagian kecil dari merelca," bahwa maksudnya

adalah ketika kaum Nabi Musa meninggalkan perintah Allah

dan membunuh para Rasul-Nya, mengingkari tanda-tanda

kekuasaan-Nya, dan melanggar perjanjian yang telah mereka

sepakati. bfi,W'al'{ *,lttan tubh mengunci-mati hati

mereka karena kekafiraniya. " Serta melaknat mereka.82

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini merupakan kelanjutan

ayat sebelumnya. Mereka berkata, "Maksud pembicaraannya adalah,

'Mereka disambar petir karena kezhaliman mereka, karena mereka

melanggar perjanjian, dan karena kekafiran mereka terhadap tanda-

tanda kekuasaan Allah, serta membunuh para nabi tanpa alasan yang

benar. Dikarenakan perkara-perkara itulah maka mereka disambar

petir."

Mereka berkata, "Uraian kalimatnya saling berkaitan, yang

artinya adalah, 'Dikembalikan kepada awalnya'. Penafsiran tentang

'kezhaliman mereka' adalah, karenanyalah petir menyambar mereka,

sesuai yang telah dijelaskan Allah dalam penyebutannya mengenai

pelanggaran janji mereka, membunuh para nabi, dan semua peristiwa

yang terjadi di antara mereka yang membuat mereka menganiaya diri

mereka sendiri."

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat dalam menakwilkan

firman Allah, A* 6 q "Malra (Kami lahttran terhadop

t2. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l109).
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mereka beberapa tindakan), disebablmn mereka melanggar perjanjian
itu," adalah, kalimat setelah itu terpisah maknanya dari makna ayat

sebelumnya, maka maksud pembicaraannya adalah, "Oleh karena itu,
(Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan

mereka melanggar perjanjian dan mengingkari tanda-tanda Allah, dan

seterusnya, tentulah Kami akan melaknat dan murka terhadap

mereka." Lalu meninggalkan penyebutan 'JllJ "Kami lal+nat

merelra," untuk mengindikasikan ayat, fgj{W';i * S,,Bahkan,
sebenarnya Allah telah mengunci-mati hati mereka karena

kekaJirannya," sesuai makna tersebut, karena orang yang telah

tertutup hatinya pasti mendapat laknat dan murka.

Kami katakan bahwa pendapat itulah yang paling tepat, karena

orang-orang yang disambar petir adalatr orang-orang yang telah

membuat perjanjian kepada Nabi Musa, orang-orang yang telatr

membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, serta orang-orang yang

telah menuduh Maryam dengan kedustaan yang besar, yang

mengatakan batrwa kami telah membunuh Al Masih, padatral

sebenarnya mereka adalah orang-orang yang hidup setelatr Nabi Musa

pada rentan waktu yang sangat lama. Tidaklah mereka (orang-orang

yang hidup pada zaman Nabi Musa) mengetatrui tentang orang-orang

yang telatr menudutr Maryarn dengan tuduhan yang keji, dan tidak
pula mengetatrui tentang orang yang disambar petir pada masa Nabi

Musa AS.

Jadi, dapat diketatrui bahwa orang-orang yang disambar petir

bukanlah orang yang mendapat siksa karena telatr menuduh Maryarn

dengan tuduhan yang keji, dan bukan pula mereka yang mengatakan

batrwa kami telah membunuh Al Masih Isa putra Maryam. Sudatr jelas

pula batrwa kaum yang telah mengatakan perkataan ini bukanlah
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kaum yang telah disiksa dengan sambaran petir. Jika demikian

keadaannya, tentu sudatr jelas pemisahan makna ayat, A4 6q
"Malra (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindokan),

disebablrnn mereka melanggar perjanjian itu," dengan makna ayat,
'fr;", '",;*i |#::CS "Mako mereka disambar petir karena

kezhalimannyo."

oe(E

@r.u;w;;eaj;eF;
"Donlcarenallr"l<afiran mercla (terhadap Isa), dan tuduhan

merel<a tcrhodap Mary an dengan l<edustaan besm (zino) ."
(Qs. An.Nisaa' l4)z L56)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, karena kekafiran

mereka, yaitu orang-orang yang telah dijelaskan sifatnya. &&.jri
W Cei 4i *Dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan

kedustaan besar (zina)," yakni kebohongan yang mereka buat-buat83

terhadap Maryam, dan tuduhan berbuat zina yang mereka tuduhkan

kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan kedustaan yang besar,

"Karena mereka telah menuduhnya dengan hal itu, padahal tuduhan

itu tidak ada buktinya dan tidak ada alasan yang jelas. Dengan

demikian, mereka telah menciptakan kebohongan yang batil.

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilkan ahli tafsir.

t3. Lafazh rr-alr msrurakan bentuk jamak dari lafazh l:-j yang artinya kedustaan.

Fulan menciptakan kebohongan, yakni ia sedang berbohong, jika ia
merekayasanya . Lrhat Al- Lis an (end:,s )).
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10817. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah bin Shaleh menceritakan kepadaku dari Ali bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, A;r3
q;q.'-if {i "Dan tuduhan mereko terhadap Maryam

dengan kedustaan besar (zina),", bahwa maksudnya adalah,

mereka menuduh Maryam dengan perbuatan zina.sa

10818. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai ayat, W W. f-; e e;5 "Dan tuduhan

merela terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina),"

bahwa maksudnya adalatr ketika mereka menuduhnya

dengan perbuatan zina.8S

10819. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la bin Ubaid

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, tentang firman

Allah, tar* (,*. f-i iF il:jj "Dan tuduhan mereka

terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina)," ia
berkata, "Mereka berkata, 'Ia telah berzina'."85

ooo

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1109). Lihat Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil Qlr84).
Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l109).

t5

85
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6i $'i tii ;rt J;,'i7 Gi,;*'4 (ffi (y A55
w -L rt, 

(,"'^i,{, jl r+\fi$'u$i "d,t 

"'4,#; 
: *"

@9.{ ifuy;gr*;:1},
"Dan l<arena ucapan mereka, 'Sesznggzlmyakflmi telah
memburnth Al Masih, Iso putraMaryam, Rasul Allah',
padahal merel<n tiilak memburnthnya da,n tidak (pula)

menyalibnya, tetapi (ymy merel<abunuh ialah) onmg yolng

diserup al<mt dengmt Isa b agi mer el<,o. Sesungguhrry o or (mg-

otang yorng berselisih pahmn tentang (pemburuthan) Isa,
b enar -b enar dal arn ku agu - r agumr tentang y olrrg diburnth

itu. Mereka tidak mempunyai keyakinart tcntang siapa yang

diblurnuh iht, l,,eanali mengil<uti p er sartg!<ann b elala, mer eka

finnk b"la) yakinbahwa yong merel,ahmuh itu adalah
Isd."

(Qs. An.Nisaa' l{l: L57)

Takwil firman Altah: ;i J;r77 ni,fu'4ffi(y4-ji
7 4 ,#; lK" tii l;$ Y1: @an harena ucapan mereka,

"sesungguhnya Kami telah membunuh Al Mosih, Isa putra

Maryam, Rasul Allah,u padahal mereka tidak membunuhnya dan

tidak [pulal menyalibnya, tetapi lyang mereka bunuh ialahJ orang

yang diserupokan dengan Isa bagi mereho).

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Karena ucapan

merek44iri 3;3 67 
-.i ,re '$Lfr (y'sesungguhnya kami telah
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membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah'. Kemudian

tentang perkataan mereka yang mendustakan Allah. Allah berfirman,

7 '$ u$i t;j,i (,1 tj,i V2'padahal mereka tidak membunuhnyo

dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orong
yang diserupakan dengan Isa bagi mereka'. Maksudnya adalah,

mereka tidak membunuh Nabi Isa dan tidak pula menyalibnya, akan

tetapi yang mereka bunuh adalah orang lain yang diserupakan dengan

Nabi Isa.

Para atrli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan lafazh
"sifat penyerupaan" bagi kaum Yahudi dalam perkara Nabi Isa.

Sebagian berpendapat bahwa ketika orang Yatrudi mengepung

Nabi Isa dan para satrabat beliau, mereka tidak mengenal dengan baik

bentuk Nabi Isa itu sendiri, karena para satrabat Nabi Isa yang

bergabung dan bersama Nabi Isa semuanya berubatr bentuk dan

menyerupai Nabi Isa yang hendak mereka bunuh. Salah seorang

satrabat yang berada di rumatr keluar lalu mereka membunuhnya, dan

mereka menyangkan batrwa yang mereka bunuh itu adalatr Isa.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10820. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub

Al Qummi menceritakan kepada kami dari Harun bin

Antarah, dari Watrab bin Munabbih, ia berkata, 'Nabi Isa

datang bersama tujuh belas orang satrabatnya (Al
Hawariyyun), kemudian masuk ke dalam sebuatr rumah.

Beberapa saat kemudian mereka terkepung di dalam rumah

tersebut. Ketika kaum Yatrudi memaksa masuk untuk

menemui Nabi Isa dan para sahabatnya, Allah merubah

semua bentuk sahabat Nabi Isa menjadi bentuk Nabi Isa,

maka kaum Yatrudi berkata kepada para satrabat Isa itu,
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'Kalian telah menyihir kami! Perlihatkanlah Isa kepada kami,

atau kami bunuh kalian semua!'

Sebelum penyerangan itu, Nabi Isa berkata kepada para

sahabatnya, 'Siapa di antara kalian yang ingin menukar

dirinya pada hari ini dengan surga?' Salah seorang di antara

mereka lalu berkata, 'Aku yang akan keluar menemui

mereka'. Laki-laki itu pun berseru (kepada kaum Yahudi),

'Akulatr Isa'. Padahal Allah telah merubatr bentukrrya

menjadi bentuk Nabi Isa. Mereka lalu menawan, membunuh,

dan menyalibnya. Sebenarnya yang ditawan itu adalah orang

yang telah diserupakan dengan Nabi Isa, namun mereka

menyangka bahwa mereka telah membunuh Isa.

Kaum Nasrani pun beranggapan demikian, bahwa orang

yang terbunuh itu adalah Isa AS, padahal sejak hari itu Allah

telah mengangkatnya. 87

10821. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Abdul

Karim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdushshamad bin Ma'qilE8 menceritakan kepada kami,

batrwa ia mendengar Wahab berkata, "Ketika Isa bin

Maryarn diberitatrukan oleh Allah bahwa ia akan keluar dari

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (2D45). Riwayat ini menrpakan cuplikan dari
sebuah riwayat panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir
(4/l I l0). Ibnu Katsir dalam tafsir (4/237), dan sanadnya shahih hingga kepada
Ibnu Abbas.
Ya'qub Al Qummi adalah Ya'qub bin Abdullah bin Sa'd Al Asy'ari, orang yang
tepercaya di kalangan ulama. Harun bin Antaratr adalah orang yang cukup baik
dalam periwayatan. Lrhat At-TaqrrD (hal. 608).
Abdushshamad bin Ma'qil bin Munabbih Al Yamani, Ibnu Abi Wahab dari As-
Sabi'ah, wafat pada usia 83 tahvn. At-TaqrrD (hal. 356).

Et
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kehidupan dunia, Nabi Isa bersedih dan merasa berat hati

atas berita tersebut, maka beliau memanggil para sahabatnya

dan membuatkan makanan untuk mereka. Ia lalu berkata,

'Datanglatr kalian malam ini ke rumahku, karena aku

membutuhkan bantuan kalian'.

Pada saat malam tiba, mereka telah berkumpul untuk

menikmati hidangan makan malam. Beliau sendiri yang menyambut

dan melayani mereka. Ketika mereka telah selesai makan, ia
mengambil olesan madu untuk dioleskan di tangan mereka, lalu

mencuci tangan mereka dengan tangannya, dan mengelap tangan

mereka dengan bajunya. Para sahabatnya merasa berat hati

diperlakukan seperti itu, dan mereka tidak menyukai keadaan itu,

maka Nabi Isa berkata, 'Barangsiapa di antara kalian membantahku

mengenai sesuatu yang aku perbuat malam ini, maka orang tersebut

tidak termasuk dalam golonganku, dan aku tidak menjadi

golongannya!' Mereka pun diam, patuh terhadap apa yang diperbuat

Nabi Isa kepada mereka hingga beliau menyelesaikannya.

Ia lalu berkata, 'Mengenai apa yang aku perbuat malam ini,

mulai dari menyajikan makanan untuk kalian, hingga mencuci tangan

kalian dengan tanganku, maka jadikanlah aku sebagai contoh bagi

kalian, karena kalian melihat bahwa aku lebih baik dari kalian.

Janganlatr kalianbersikap sombong terhadap satu sama lain, dan

hendaklah mengorbankan diri satu sama lain, seperti aku

mengorbankan diriku untuk kalian. Adapun mengenai kebutuhanku

yang meminta bantuan kalian, yaitu doakanlah aku dan bersungguh-

sungguhlatr dalam berdoa, agar ajalku dapat ditunda!'

Ketika mereka mengangkat tangan mereka untuk berdoa, dan

mereka ingin bersungguh-sungguh dalam doa tersebut, rasa kantuk



Tafsir Ath:lhabafi

datang menghinggapi mereka, hingga mereka tidak mampu dan tidak

kuasa untuk berdoa. Beliau lalu membangunkan mereka dan berkata,

'Maha Suci Allatr, kalian tidak dapat bersabar trntuk membantuku satu

malam ini saja?' Mereka berkata, 'Demi Allah, kami tidak tatru apa

yang terjadi pada kami, padatral kami seringkali berjaga malam hari,

namun pada malam ini kami tidak berdaya untuk terjaga, hingga

membuat kami tidak kuasa berdoa, karena sesuatu telatr terjadi pada

kami!' Ia lalu berkata, 'Pergilah untuk menggembala kambing, dan

berpisah-pisatrlah dalam menggembalakan kambing-kambing

tersebut'.

Beliau lalu kembali berbicara sambil meratapi dirinya yang

hampir menemui ajalnya, "Sebelum ayzlm jantan berkokok tiga kali,

salah seorang di antara kalian ada yang kafir denganku, dan di antara

kalian ada yang menjual diriku dengan dirham dan emas, dan makan

dengan uang hasil penjualan diriku!'

Kemudian mereka keluar, berpisatr satu sama lain.

Pada waktu itu orang-orang Yahudi sedang mencari Nabi Isa,

mereka menawan Syam'un (salatr seorang satrabat Nabi Isa). Mereka

berkata" 'Orang ini termasuk sahabat Isa'. Namun Syam'un

mengingkarinya, ia berkata, 'Aku bukan salah seorang satrabatnya'.

Mereka pun pergi meninggalkan Syam'un, kemudian mereka

menangkap yang lain, dan mereka (para sahabat) melakukan hal

seperti yang dilakukan oleh Syam'un. Kemudian terdengar suara

kokok ayam jantan. Nabi Isa pun menangis sedih.

Tatkala salatr seorang satrabat Nabi Isa datang menemui orang

Yalrudi, ia berkata, 'Balasan apa yang akan aku terima jika aku

menunjukkan keberadaan Isa kepadamu?' Mereka menjawab, 'Tiga

puluh dirham'. Orang itu pun mengambil dirham tersebut dan
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menunjukkan keberadaan Nabi Isa kepada mereka. Namun sebelum

kaum Yahudi menangkap Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi Isa telah

diserupakan dengan dirinya. Kaum Yahudi lalu datang dan

menangkap serta mengikatnya dengan tali. Mereka menuntun orang

yang telah diserupakan dengan Nabi Isa sambil berkata kepadanya,

'Kamu yang bisa menghidupkan orang yang telah mati, menghardik

syetan, dan menyembuhkan penyakit gila? Lalu mengapa kamu tidak

bisa membebaskan dirimu dari ikatan tali ini?' Mereka meludahinya

dan melemparkan duri ke arah dirinya, hingga mereka mengikatnya

pada sebatang kayu untuk menyalib dirinya, padahal yang mereka

salib adalatr orang yang telah Allah serupakan dengan Nabi Isa,

karena Isa telah diangkat oleh Allah, dan peristiwa itu telah berlalu

tujuh hari.

Kemudian dikisatrkan bahwa ibu Nabi Isa dan seorang wanita

berpenyakit gila yang berobat kepadanya --dan dengan izin Allah
Nabi Isa dapat menyebuhkan wanita itu dari penyakit gila yang

dideritanya- datang ke tempat ia disalib dan menangis tersedu-sedu

di tempat tersebut. Nabi Isa lalu mendatangi keduanya yang sedang

menangis, kemudian berkata, 'Mengapa kalian berdua menangis?'

Keduanya berkata, 'Sedang menangisi dirimu'. Ia berkata, 'Aku telah

diangkat oleh Allah, aku tidak apa-ap\ karena aku telah mendapatkan

kebaikan. Orang yang disalib itu adalah orang yang telah diserupakan

Allah dengan diriku'.

Nabi Isa lalu memerintahkan kedua orang itu (ibu dan wanita

yang telatr disembuhkannya) untuk memberitahukan kepada para

sahabat-sahabatnya agar menemui dirinya di tempat ini dan ini?

Beliau pun menemui sebelas sahabatnya di tempat yang telah beliau

perintahkan. Orang yang telah menjual dirinya dan menunjukkan
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keberadaannya kepada kaum Yahudi tidak kelihatan batang

hidungnya, maka Nabi Isa bertanya kepada para satrabatnya tentang

orang itu. Mereka berkata, 'Sesungguhnya ia telah menyesali

perbuatannya, maka ia mencekik dirinya sendiri dan mati dengan cara

bunuh diri'. Nabi Isa lalu berkata, 'Sekiranya ia bertobat, pastilah

Allah terima tobatnya! "

Beliau kemudian bertanya tentang seorang pelayan yang ikut

dengan mereka, dan dikatakan kepadanya,'la bernama Yohana'. Ia

lalu berkata, 'Ajaklah dia bersama kalian, lalu pergilah kalian dengan

berpencar, karena tiap-tiap orang di antara kalian akan menjadi

seorang yang dapat memahami dan berbicara dengan batrasa kaum

tertentu. Masing-masing di antara kalian lalu berdakwatr dan memberi

peringatan kepada kaum tersebut'."89

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah, Nabi Isa

bertanya kepada orang-orang yang sedang berada bersamanya dalam

sebuah rumah agar bersedia untuk diserupakan dengan dirinya.

Seorang laki-laki mempertaruhkan dirinya untuk melakukan hal

tersebut, ia menerima untuk diserupakan dengan Nabi isa, lalu laki-

laki itu terbunuh, sedangkan Nabi Isa putra Maryam AS diangkat oleh

Allah.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

10822. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yaz:.d menceritakan kepada karni, ia berkata: Sa'id

Ibnu Katsir dalam tafsir (4R38) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
Ql39).Ia menisbatkan periwayatannya kepada Abd bin Hurnaid.

-€t
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menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Auah, l*"Vi 4$tii 
^i 

J;3 €;t it ,t_e 
-4(ii "Don

lrarena ucapon mereka, 'Sesungguhnya kami telah

membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah,

padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula)

menyalibnyal" hingga firman-Nyu, (* 0-f ';i, 'a€os 'Oon

adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijalcsana'. Mereka

adalah kaum Yahudi yang menjadi musuh Allah. Mereka

memberikan perintah untuk membunuh Isa putra Maryam,

utusan Allah. Mereka mengira telah membunuh dan

menyalibnya.

Disebutkan kepada kami bahwa Nabiyullah Isa putra

Maryam berkata kepada para sahabatnya, "Siapakah di

antara kalian yang bersedia untuk diserupakan denganku

untuk kemudian dibunuh?" Seorang laki-laki di arfiara

mereka lalu berkata, 'Aku wahai Nabi Allah'. Laki-laki itu

lalu terbunuh, sedangkan Nabi Isa dilindungi dan diangkat

oleh Allah.eo

10823. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, 7'^l) S,!3 147 tii l;$ tij * Padahat mereka tidak

membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang

mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa

bagi merelco," ia berkata, "Seorang laki-laki dari golongan

Al Hawariyyun bersedia untuk diserupakan dengan Isa AS,

l. lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/llll) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2D44,245).
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lalu dibunuh. Sebelum pembunuhan itu, Isa putra Maryam
mengajukan hal itu kepada mereka, beliau berkata, 'Siapakah

di antara kalian yang bersedia untuk diserupakan dengan

diriku? Jika ada yang bersedia maka baginya surga?' Seorang

laki-laki lalu berkata, 'Aku bersedia'."e1

10824. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata, "Sesungguhnya bani Israil telah

mengepung Nabi Isa dan sembilan belas orang sahabatnya

dalam satu rumatr. Nabi Isa lalu berkata kepada para

sahabatnya,'Barangsiapa bersedia untuk diserupakan dengan

bentuk dan rupaku, lalu dibunuh, maka ia akan mendapatkan

surga?' Salah seorang di antara mereka ada yang bersedia

untuk diserupakan dengan bentuk dan rupa Nabi Isa,

sedangkan Nabi Isa sendiri diangkat ke langit oleh Allah.

Ketika para sahabat itu keluar, bani Israil melihat mereka

berjumlatr sembilan belas orang, lalu para sahabatnya

mengatakan batrwa Isa telah diangkat ke langit. Bani Israil
menghitung jumlatr mereka, dan memang benar mereka

mendapatkan para sahabatnya itu berjumlah sembilan belas,

telah kurang dari jumlah yang seharusnya, padatral mereka

melihat bentuk dan rupa Isa ada di antara mereka. Mereka

pun membunuh laki-laki yang diserupakan dengan Nabi Isa

karena mereka melihat bahwa laki,laki itu adalatr Isa AS.

Mereka lalu menyalib laki-laki tersebut. Oleh karena itu,

er. Abdurrazzaq dalam tafsir (ll4S3) dan Al Qurttrubi dalam Al Jami' li Ahkam Al
Qur'anQl6).
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Allah SwT berfirman, 7'^1" f.-1iryt:.C'rllstTj 'padahat

mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya,

tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupalan

dengan "Isa bagi mereka",'hingga firman-Nya, gi'iti'a?:
(.* 'Dan adalah Atlah Maha Perknsa lagi Maha

Bijalcsana'."e2

10825. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Al

Qasim bin Abi Bazzah, ia berkata, "Isa putra Maryam

berkata, 'Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk

diserupakan dengan diriku, bersedia untuk menggantikan

posisiku yang akan dibunuh?' Seorang laki-laki dari sahabat

beliau lalu berkata, 'Aku wahai Rasulullatr'. kaum Yahudi

pun membunuh laki-laki itu. Itulah maksud ayat, C'e$$1i

"'S 
S-,{i:;:I:. 'Padahal mereka tidak membunuhnya dan

tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah)

orong yang diserupakan dengan Isa bagi merelca'. "93

10826. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia

berkata, "Seorang raja bani Israil mengirim pasukannya

untuk membunuh Isa. Dikatakan raja itu bernama Daud.

Ketika mereka telatr berkumpul untuk melakukan

penangkapan tersebut, terlihat tidak ada seorang pun hamba

Allah yang takut pada kematian, dan tidak pula terlihat

khawatir dan bersedih, karena Allah tidak meninggalkan dan

Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (21244,245) dn Al Mawardi dalant An-Nukat
wa Al Uyun (11543').

Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (21244,245).

92

93
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membiarkan doanya. Hingga masing-masing dari mereka

mengatakan, 'Wahai Tuhanku, jika engkau memang mampu

mempalingkan kerajaan ini dari seseorang dari makhluk-Mu,

maka palingkanlatr kerajaan ini darinya!' Sekalipun ia harus

didera hingga bersimbah darah.

Lalu pasukan yang dikirim untuk membunuh Isa itu
memaksa masuk ke dalam rumah untuk menangkap Isa dan

sahabat-sahabat beliau. Mereka yang tinggal di dalam rumah

berjumlah tiga belas orang berikut Isa.

Ketika ia yakin bahwa pasukan itu akan masuk ke dalam

rumah tersebut, ia berkata kepada para sahabat yang

berjumlatr dua belas orang, dan kedua belas orang itu adalah:

Fithras, Ya'qub bin Zabadi, Yohanes (saudara) Ya'qub,

Andrayus, Phillips, Abartslama, Mutta, Thomas, Ya'qub bin

Halfiya, Tadaawisis, Qananiya, Yudas, dan Zakaiva Yutha'"

Ibnu Humaid berkata: Salamah berkata: Ibnu Ishaq berkata,

"Salah seorang dari mereka yang disebutkan kepadaku itu

bernama Sarjas, mereka berjumlatr tiga belas orang, dan Isa

tidak termasuk dalam tiga belas itu, namun kaum Nasrani

mengingkari hal itu, karena Sarjas adalah orang yang

diserupakan dengan Isa dan menggantikan posisi Isa."

Ia berkata, "Aku tidak tahu apakah di antara mereka

berjumlah dua belas orang atau tiga belas orang. Mereka

mengingkarinya pada saat kaum Yahudi mengatakan dengan

bangga bahwa mereka telah menyalib Isa dan mengingkari

apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, dari riwayat yang

menyebutkan tentangnya. Jika mereka berjumlatr tiga belas

orang, maka pada saat kaum Yatrudi masuk menemui
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mereka, tentunya jumlah mereka menjadi empat belas

dengan Nabi Isa, dan jika dua belas, maka pada saat kaum

Yahudi masuk menemui mereka, maka jumlah mereka ada

tiga belas orang, meliputi Nabi Isa."

10827. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia

berkata: Seorang laki-laki Nasrani yang masuk Islam

menceritakan kepadaku: Ketika utusan Allah mendatangi Isa,

sesuai firman-Ny 
",'J\'\tr:t',!b:t:1 

jl "sesurssrhnya Aku

yqng mewafatkan knmu dan mengangkatmu," ia berkata,

"Wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kalian yang

ingin menjadi temanku di dalam surga, dan sebelum itu, ia
harus melaksanakan tugasnya untuk menemui kaum Yahudi

dengan bentuk dan rupa yang serupa denganku, lalu

menggantikan posisiku yang akan dibunuh oleh mereka?"

Sarjas lalu berkata, "Aku wahai Ruhullah!" Nabi Isa lalu

berkata, "Duduklah kamu di tempat dudukku." Sarjas lalu

duduk di tempat yang telah diperintahkan, sedangkan Nabi

Isa diangkat oleh Allah. Kaum Yahudi lalu masuk dan

menangkapnya, kemudian menyalibnya, padahal yang

mereka salib adalah orang yang diserupakan dengan diri

beliau."

Dikisatrkan batrwa sebelum kaum Yahudi masuk untuk

menangkap Isa, mereka telah mengetahui jumlah

keseluruhan orang yang berada di dalam rumah, karena

mereka telatr mengawasi dan menghitung jumlahnya. Namun

pada saat mereka masuk hendak menangkap Isa, mereka

mendapatkan jumlah itu berkurang dari jumlah keseluruhan,
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padahal Isa ada bersama mereka, tapi mengapa jumlah

sahabatnya itu berkurang. Hal itulah yang diperdebatkan

mereka, karena mereka tidak dapat mengenali Isa.

Bani Israil lalu memberikan tiga puluh dirham kepada Yudas

Zakariya Yutha, karena mereka telah mengetahui dan

menunjukkan keberadaan Isa kepada mereka. Sebelum kaum

Yatrudi menangkap Isa, Yudas berkata kepada mereka, "Jika

kamu dapat masuk maka aku harus menerima

pembayarannya." Mereka pun menyetujuinya! Padahal, saat

mereka masuk, Isa AS telah diangkat oleh Allah, dan yang

mereka lihat adalah Sarjas, yang dirubah bentuk menyerupai

bentuk Isa. Jadi, tidak ada keraguan dan kecurigaan bahwa

sebenarnya dia bukan Isa. Lalu orang itu ditangkap,

sedangkan Yudas menerima imbalan tersebut. Mereka lalu

menawan dan menyalib Isa palsu itu.

Dikisatrkan bahwa Yudas Zakaiya Yutha menyesali

perbuatannya, maka ia mencekik lehernya dengan seutas tali

hingga mati. Dalam pandangan kaum Nasrani, dia orang

yang terkutuk, karena dahulunya ia merupakan seoftulg

satrabat yang patuh, yang disiapkan untuk berjuang di medan

dakwatr. Sedangkan sebagian kaum Nasrani lain mengira

bahwa Yudas ZakaiyaYutha adalah orang yang diserupakan

dengan Isa, lalu mereka menyalibnya.

Dikisatrkan batrwa pada saat pasukan itu menangkap Yudas,

ia meronta-ronta dan membela diri dengan berkata,

"Bukankah aku ini temanmu? Bukankah aku yang telatr

memberitatrukan dan menunjukkan keberadaan Isa kepada
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kalian!" Hanya Allah yang mengetahui kejadian

sebenarnya.ea

10828. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, "Telah sampai

informasi kepada kami bahwa Isa putra Maryam berkata

kepada para sahdbatnya, 'siapakah di antara kalian yang rela

mengorbankan dirinya untuk diserupakan dengan diriku, lalu

dibunuh?' Seorang di antara para sahabat beliau lalu berkata,

'Aku, watrai Nabi Allatr'. Dia pun dibunuh, sedangkan Allah

mengangkat Nabi-Nya ke langit.e5

10829. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman Allah, 7 'S "Orang yang

diserupakan dengan Isa bagi mereka, " ia berkata, "Mereka

telatr menyalib seseorang yang bukan Isa, dan mereka

mengira batrwa orang yang mereka salib itu adalah Isa

AS."96

10830. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Najih, dari Mujahid,

tentang firman Allah, { 'S ,f{i *Tetapi (yang mereka

Ibnu Katsir drJan Al Bidayah wa An-Nihayah Q192,93).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UWn (11543).

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l I l0) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyn Wsa3).
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bunuh iolah) orong yang diserupalan dengan Isa bagi

merelca. " Lalu ia menyebutkan riwayat y*g sama.e'

10831. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata, "Mereka

menyalib orang yang telah diserupakan dengan Isa, dan

mengira bahwa orang itu adalah Isa, padahal Allah telah

mengangkat Isa AS ke langit dalam keadaan masih hidup".e8

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat dalam

menakwilkan makna ayat tersebut adalah salah satu dari dua pendapat

yang telatr kami sebutkan, yang keduanya dari riwayat Watrab bin

Munabbih, yaitu yang mengatakan bahwa pada saat mereka berada

dalam posisi terkepung, Allah merubatr semua orang yang tinggal di

dalam rumah itu dengan bentuk dan rupa Isa, tanpa Isa

mempertanyakan dan meminta kesediaan mereka terlebih dahulu

untuk diserupakan dengan dirinya.

Allah melakukan hal tersebut untuk menghinakan kaum

Yahudi dan menyelamatkan nabi-Nya dari kebencian orang-orang

yang hendak membunuhnya Juga ingin menguji hamba-Nya

mengenai perkataan mereka yang mengatakan bahwa mereka memang

membenarkan kenabian Isa dan berita tentang perkaranya.

Atau pendapat yang diriwayatkan oleh Abdushshamad.

rbid.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l I l2).
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Kami katakan bahwa kedua pendapat itulah yang paling tepat,

karena kalau saja Al Hawariyyun menyaksikan Isa AS diangkat, dan

menyaksikan perubahan orang yang telah diserupakan denganya,

berarti mereka telah melihat secara gamblang Isa diangkat pada saat

berada di tengah+engah mereka, dan mereka mengetahui benar siapa

yang telah diserupakan dengan Isa, serta melihat dengan mata kepala

mereka sendiri perubahan bentuk orang yang diserupakan dengan

bentuk dan rupa diri beliau, hingga peristiwa Isa dan orang yang yang

diserupakannya itu tidak menjadi misteri, karena mereka semua telah

melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut.

Dengan demikian, peristiwa itu menjadi jelas dan tidak
menimbulkan kontroversi. Sekalipun terjadi kontroversi, namun hanya

terjadi pada kaum Yahudi yang menjadi musuh mereka, bahwa yang

dibunuh dan disalib adalah bukan Isa, karena Isa telah diangkat ke

langit dalam keadaan masih hidup.

Bagaimana bisa peristiwa itu menimbulkan kontroversi?

Padahal mereka telah mendengar perkataan Isa, "Barangsiapa bersedia

untuk diserupakan denganku, maka ia akan menjadi temanku di dalam

surga?" Jika beliau mengatakan hal itu kepada mereka, pastilah

mereka mendengar jawaban yang dikatakan oleh salah seorang di
antara mereka, "Aku." Mereka telah melihat dengan gamblang

perubatran bentuk orang yang diserupakan dengan Isa.

Akan tetapi Allah menghendaki hal itu sesuai dengan yang

telah dijelaskan oleh riwayat Wahab bin Munabbih. Diantaranya

adalatr pada saat Allah mengangkat Isa, Dia telah merubatr bentuk

semua satrabatnya yang berada di dalam rumah menjadi bentuk dan

rupa Nabi Isa, hingga di antara mereka tidak ada yang dapat

membedakan antara Isa dengan yang lain, karena bentuk dan rupa
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mereka semua sama, sampai-sampai mereka tidak dapat mengenali

satu sama lain. Lalu kaum Yahudi datang dan membunuh salah

seorang dari mereka, karena mereka melihat rupa Isa pada orang itu

dan mengira batrwa orang itu Isa, karena sebelum mereka masuk dan

menangkapnya, mereka telah mengetahui bentuk dan rupa Isa.

Para sahabat Isa yang bersama-sama Isa di dalam rumatr

mempunyai anggapan dan perkiraan yang sama dengan kaum Yahudi,

karena mereka tidak dapat membedakan antara Isa dengan sahabatnya

yang berada di dalam rumah, sehingga semua 
-Yahudi 

dan

Nasrani- sepakat bahwa orang yang dibunuh adalah Nabi Isa,

padatral sebenarnya bukan beliau, namun seseorang yang diserupakan

dengan diri beliau. Sebagaimana firman-Nyq f.J6 lX" (t l;$ 6
7 'r* "Padohol mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula)

menyalibnya, tetapi (yang merelra bunuh ialah) orang yang

diserupakan dengan Isa bagi mereka."

Atau, peristiwa tersebut sesuai dengan yang diriwayatkan oleh

Abdushshamad bin Ma'qil dari Watrab bin Munabbih, yang

menerangkan batrwa sebelum kaum Yatrudi masuk ke dalam rumah,

para sahabatnya telatr pergi berpencar dan meninggalkan Isa sendirian,

lalu diserupakan sebagian sahabatnya yang bersamanya di dalam

rumah itu sesudatr mereka berpencar, dan orang yang terbunuh itu

bukan Isa dan bukan orang yang bersedia untuk diserupakan dengan

Isa, dan Isa sendiri telah diangkat.

Kemudian orang yang berubah bentuk rupanya hingga

menyerupai bentuk Isa" terbunuh, lantaran para sahabat Isa dan kaum

Yatrudi melihat oftmg itu serupa dengan Isa, maka mereka mengira

bahwa orang yang dibunuh dan disalib adalatr Isa" lalu timbul

kontroversi antara mereka mengenai peristiwa Isa tersebut, karena
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Allah mengangkat Isa dan merubah bentuk rupa orang yang dibunuh

setelah para sahabatnya pergi meninggalkan Isa sendirian. Faktor yang

menyebabkan terjadinya kontroversi itu juga karena mereka

mendengar Isa pada suatu malam sedang bersedih dan meratapi

dirinya yang hampir mati, dan mereka menceritakan kejadian itu

berdasarkan cerita yang mereka anggap benar, kendati peristiwa yang

benar di sisi Allah berbeda dengan peristiwa yang mereka ceritakan.

Jadi, tidak pantas golongan Al Hawariyyun berdusta dalam

menceritakan kisatr tersebut, karena kebenaran kisah yang mereka

ceritakan itu benar dalam pandangan mereka secara zhahir, padatral

sumber kebenaran peristiwa yang ada di sisi Allah berbeda dengan

kisah yang telah mereka ceritakan.

Tarrwil firman Allah: ), g-r{611,*,1 *.1;,;vxit-fi"oy

V-:;* 6:,F1 # $t (sesuigsuhnya orons-orans vans berselisih

paham tentang [pembunuhanJ Isa, benar-benor dalart keragu-

raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai

keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti

persanghaan belako, mereka tidak [pulal yakin bahwa yang mereka

bunuh itu adalah Isa\

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, )+- 1$g t-fi 3{
"sesungguhnya orang-orong yong berselisih paham tentang

(pembunuhan) Isa," adalah orang-orang Yahudi yang telah

mengepung Isa dan para satrabatnya ketika mereka hendak

membunuhnya. Sebelum mereka masuk, mereka telatr mengetahui

jumlah keseluruhan orang-orang yang berada di dalam rumah, maka

pada saat mereka masuk, salah seorang di antara mereka tidak

kelihatan, lalu timbullah kontroversi dalam perkara Isa berkaitan
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dengan hilangnya satu orang yang menyebabkan berkurangnya jumlah

hitungan mereka. Mereka pun meragukan orang yang telah mereka

bunuh, siapa sebenarnya orang yang telah mereka bunuh pada perkara

Isa tersebut?

Penakwilan ini serupa dengan pendapat orang yang

mengatakan batrwa para sahabat Isa tidak meninggalkan Isa hingga

beliau diangkat, dan kaum Yatrudi memaksa masuk ke dalam rumah.

Adapun penakwilan pendapat yang mengatakan bahwa mereka

berpisah sejak malam itu, maka ayat, liii{t'u$'S6 "Sesungguhnya

orang-orang yang berselisih paham," menerangkan tentang Isa,

apakah dia masih tetap tinggal di dalam rumah, setelah paru

satrabatnya keluar dari jumlah perhitungan yang ada di dalamnya?

U 
"F, $ "Benar-benar dolam kcragu-raguan tentang yang

dibunuh flz," maksudnya adalah timbul keraguan tentang siapa yang

telah dibunuh, karena sebelum mereka masuk ke dalam rumah,

mereka telah mengawasi dan menghitung jumlah orang-orang yang

berada dalam rumah, rulmun pada saat mereka masuk, jumlah mereka

berkurang dari penghitungan sebelumnya, yaitu lebih banyak dari

orang yang keluar dan orang yang mereka temukan.

Dengan demikian, timbul kontroversi tentang orang yang telatr

mereka bunuh, Isa atau salah seorang dari mereka yang menghilang,

hingga menyebabkan kurangnya jumlatr yang mereka hitung? Akan

tetapi mereka berkata, "Kami telatr membunuh Isa, karena orang yang

dibunuh serupa dengan bentuk dan rupa Isa."

Allatr SWT berfirman, )t w 4, { ( "Mereka tidak

mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu. " Maksudnya

adalatr, "Mereka berselisih pendapat dan meragukan status orang yang

telah mereka bunuh, Isa atau bukan? Tanpa ada keyakinan tentang
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siapa yang telah dibunuh itu, mereka memaksakan diri meningkatkan

keraguan menjadi dugaan kuat dengan berbagai dalih dan alasan,

untuk menegaskan batrwa yang mereka bunuh memang benar-benar

Isa, orang yang selama ini mereka cari untuk dibunuh, bukan orang

lain.

V-C* lij "Mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka

bunuh itu adalah ^Isa," maksudnya adalah, "Mereka sebenarnya tidak
yakin tentang pembunuhan ini dan hanya mengikuti praduga mereka,

bahwa yang mereka bunuh adalah Isa. Kendati demikian, mereka tetap

berada dalam prasangka dan ketidakjelasan.

Ini seperti perkataan seseorang kepada orang lain, "Aku tidak

yakin dengan orang yang aku bunuh ini, dan aku ragu apakatr orang

yang aku bunuh itu benar-benar orang yang aku cari selama ini." Jika

ia berbicara dengan prasangka yang tidak berdasarkan keyakinan,

maka huruf ha pada ayat, C$ Vt "Padahal merelw tidak

membunuhnyo, " kembali kepada perkiraan.

Penakwilan kami sesuai dengan penakwilan para ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10832. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

bin Shaleh menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah,

dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, W-tS1j"Mereka
tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah

-Isa," bahwa maksudnya adalah, mereka tidak yakin telah

membunuhnya.e

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l I I l), Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir Q/246),
dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (11544).
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10833. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la bin Ubaid

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, tentang firman

Allah, W|;ii(j "Merela tidak (ptla) yakin balwa yang

merelca bunuh itu adalah Isa," ia berkata, "Mereka tidak

yakin telatr membunuhnya." I m

10834. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah, V,#C;"Mereka tidak (ptta) yakin

balrwa yang mereka bunuh itu adalah Isa," batrwa

maksudnya adalah, mereka meyakini batrwa laki-laki yang

telatr mereka bunuh itu merupakan Is4 padahal Allatr telatt

mengangkat Isa kepada-Nya. 
I ot

ooo

"Taapi (yarrs sebenamya), Nlah talah nmgang!<at lsa
lcepada-Ny a D ut anahh Nlah Maltr P ed@so logi lvla}w

Biialcsana."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 158)

Abu Ja'far berketa: Firman Allah, Ani'it; ,Y. "Tetapi

(yang sebenarnya), Allah telah mengongkat Isa lcepada-Nya,"

to. Al Mawardi dalamAn-Ntkotwa Al llyun(11544).

'o'. Ibid.

9-f 'rf l'v'\y'ilf$ S.

-@l
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maksudnya adalah, "sebenamya Allatr telatr mengangkat Al Masih
kepada-Nya."

Ia berkata, "Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula
menyalibnya, melainkan Allah telatr mengangkat Isa kepada-Nya, dan

Isa dibebaskan dari orang-orang kafir."

Pada pembatrasan lalu kami telatr menjelaskan cara Allatr
mengangkat Isa kepada-Nya, dan telatr kami sebutkan perbedaan

pendapat tentang perkara tersebut berikut pendapat yang benar dalam
menakwilkan ayat itu, yang disertai dengan bukti yang jelas mengenai
kebenarannya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengulasnya

kembali di sini.

Firman Allah, e $-,i'el {rV, "Dan adalah Allah Maha
Perlrosa lagi Maha Bijaksana," maksudnya adalatr, *Allah senantiasa

membalas perbuatan musuh-musuh-Nya, seperti pembalasan-Nya

terhadap orang-orang yang mati disambar petir karena kezhaliman
mereka, dan seperti laknat-Nya yang diberikan kepada orang-orang
yang telalr diceritakan kisah mereka pada ayat, e;5A4,6q
fi f!,*Maka (trami lahttcan terhadap mereka beberapa tlidakan),
disebablran mereka melanggar perjanjian itu, dan karena kekafiran
mere ka terhadap keterangan-keterangan Allah."

$L *Maha Bijaksana," maksudnya adalah Maha Bijaksana
dalam mengattr dan merubah ketentuan makhluk-Nya. Allah
berfirman, *Wahai orang-orang yang meminta kepada Muhammad
agar menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka, berhati-
hatilatr terhadap siksa yang akan datang menimpamu, sebagaimana

siksa itu telah menimpa leluhur dan nenek moyangmu yang telah
melakukan perbuatan seperti perbuatanmu dalam mendustakan Rasul-

Ku dan membohongi para kekasih-Ku."



Tqftir&h-?tabori

10835. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ishaq bin Abi Saratt Ar-Ruwasi dari Al

A'masy, dari Al Minhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, *$-F'it|'bV, "Dan adotah

Altah Maha Perkasa lagi Maha Biiaksana." Maksud ayat

tersebut adalah, "Maknanya seperti itu."l@

ooo

iK -#;;i 
i';-t i*tr,fi +,i;*{L$ii 6 ii uv

@,if i*
"Tidok ada seorurg p,m dmi AhliKitab,lrr,crlrrli orl<nt

bqimm lre1adfrNya Osvr,) sebehm krlnwtif,rurya- Dan ili
HclriKianlrort nanti Isa itu al<ff. meniaili saksi tnhadop

mrl":eko.'

(Qs. An.Nisaa' [4]: 159)

Taknil fiman Allah: i*1, ,fi 4"6.:A{1t"5ii 6 e oV
(Tidah oda seorang pun dari Ahli Kitob, hecuali ahan beriman

kepadanya [IsaJ sebelum hemotiannya).

Abu Ja'far berkata: Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam

menakwilkan makna ayat tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalalt beriman

kepada lsa i+iSt "sebelum kcmatiannya," yakni sebelum kematian

rm. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4llll2).

l

I
i
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Isa. Maksud pemahaman tersebut adalatr, apabila Isa diturunkan ke
muka bumi untuk membunuh Daiial, maka mereka semua akan
beriman kepadanya, karena diturunkannya Isa ke dunia ini untuk
rnenyafukan semua agama, dan agama ifu adalah agama Islam yang
lurus, yaitu agama Ibratrim AS.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10836. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suftan
menceritakan kepada kami dari Abi Hashin, dari Sa,id bin
Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ,yI e uV
i*i ,fi-+riiEitt"Sii uridak ada seorang pun dari Ahti

Kitab, kecuali alun beriman kcpadanya (Isa) sebelum
kematiannya," ia berkata, "Maksudnya adalatr, Ahli Kitab
akan beriman kepada Isa sebelum kematian Isa.,,lo3

10837. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abi Hashin, dari
Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, .{j
i;j,fi-+rjigit:"Sii+1 l,,Tidak ada seorang pun dari

Ahli Kitab, kecuali akan beriman lcepadonya (Isa) sebelum
kcmotianrqta," ia berkata, ..Maksudnya adalah sebelum
kematian Isa."lB

10838. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata:
Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hashin
mengabarkan kepada kami dari Abi Malik, tentang firman
Allah, i;},fi +riCyl Jl"Kecualr akan beriman kepadanya

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l I 14) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa At
Wn(tts44).
rbid
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(Isa) sebelum kemationnya, " ia berkat4 "Hd itu terjadi pada

saat Isa putra Maryam turun ke bumi, maka tidak ada

seorang pun atrli kitab kecuali akan beriman kepadanya.'ros

10839. A Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Salamatr menceritakan kepada kami dari

Humaid, dari Al Hasan tentang ayat, l*i ,fr "sebelum

lcematiannya," ia berkata, "Ahli kitab akan beriman kepada

Isa, sebelum kematian Isa putra Maryam."lffi

10840. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Abi Raja, dari Al
Hasan, mengenai ayat, i;.j, ,fi +i*:ll$yrSX F e oV
uTidak ada seorang ptn dari Ahli Kitab, kccuali akon

beriman kcpadanya (Isa) sebelum lccmatiannya, " ia berkata,

"Demi Allah, sekarang Isa masih hidup di sisi Allah, dan

apabila ia turun ke muka bumi maka semua ahli kitab akan

beriman kepada Is4 sebelum kematiannya."loT

10841. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Anah, i*i ,fi qfug $y rS5l *1 g og "ridak ada

seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali alcan berimon

lrepadanya (Isa) sebelum kematiannya," ia berkata

"Maksudnya adalah sebelum kematian Isa."I08

Al Mawardi dalan An-Nukot wa Al tlyun (11544).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l I l4).
Ibid
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l I 14) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
Qn4q.
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10842. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

ltbdtxrazzaqmengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman
Auah, i;} ii 4 WA{g 

""51i 
6 e og "ridak ada

seorang pun dari Ahli Kitab, lrecuali akan beriman

lrepadanya (Isa) sebelum lcematiannya," ia berkata, "Mereka

akan beriman sebelum kematian Isa."l@

10843. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Allah, i*- Si + ,j;t;$y,r$$ 6 e otj "rrdak ado

seorang pun dari Ahli Kitab, lrecuali alran beriman

(Isa) sebelum lrematiannya," ia berkata, "Apabila

beliau turun ke muka bumi, maka seluruh pemeluk agama

akan beriman kepada Isa, sebelum kematiannya."'10

10844. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-
Rabi' bin Anas, dari Al Hasan, ia berkata, "Sebelum

kematian Isa."lll

10845. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usarnatr menceritakan kepada kami dari Aul dari Al Hasan,

mengenai ayat, 1,'1 ,fi+;"Aiy"Kecuali alcan beriman

lrepadonya (Isa) sebelum kematiannya," ia berkata, 'Nabi
Isa itu belum mati.'l12

'". Ab&xrazzaqdalam tafsir (11484) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(us44).

t ro. Abdurrazzaq dalam tafsir (l /454).rr'. lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4llll4).
rr2. Ibid
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10846. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin

Uyainatr menceritakan kepada kami dari Hashin, dari Abi

Malik, ia berkata, *Ketika Isa turun ke muka bumi, tidak ada

seorang pun di antara mereka yang tinggal kecuali akan

beriman kepadanya." I 13

10847. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Hashin, dari Abi

Malik, ia berkata, "sebelum kematian Isa."ll4

10848. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zatd

mengatakan tentang firman Allah, 'i*:*SyrSS 
Y1 e uV

!*i,fi -g,*Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitob, kccuali

alran beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya," ia

berkata, "Ketika Isa putra Maryarn turun ke duni4 lalu ia

membunutr Dajjal, maka pada saat itu tidak seorang Yahudi

pun yang hidup dan menemukan beliau ketika beliau turun

kembali ke bumi ini, kecuali akan beriman dan percaya

kepadanya. Namun pada saat itu keimanan mereka sudah

tidak berguna."ll5

10849. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Ailah, :*i ,fi q'ti;Ai; 
"*5ii 

6 g ;r$ "rtdak ada

seorang Wn dari Ahli Kitab, kccuali al@n beriman

rr'. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l I 13) dan Ibnu Katsir dalam tzfsir (41342).

"0. Ibid.
tr5. IbnuJauzi dalam ZadAl MasirQn4$.

-ffI
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lrcpadanya (Isa) sebelum l@matiannya," batrwa maksudnya

adalah, "Orang-orang dari Ahli Kitab akan sadar dan

mengerti batrwa Nabi Isa diutus, lalu mereka beriman

kepadanya, karena pada Hari Kiamat beliau yang akan

menjadi saksi atas mereka."l16

10850. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari Manshur

binZadzart, dari Al Hasan, ia berkata mengenai ayatin, ;1$

il;5,+il,:A{t:"$i+1 g*Tidak ada seorang pun dari
Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum

kcmatiannya, " bahwa Abu Ja'far berkata, "Aku mengira ia

berkata, 'Apabila Isa telatr datang, pastilah orang-orang

Yatrudi akan beriman kepadan !s,t .n11'

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalatr, tidak ada

seorang pun ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum

kematian masing-masing ahli kitab. Dalam artian, bila kematian

datang, maka kebenaran akan terlihat jelas di pelupuk mata setiap

orang yang sedang sekarat. Pada saat itulah semua orang akan

menyadari kesalatrannya dan mengakui kebenaran agama yang dibawa

olehnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10851. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shaleh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

tt6. Ibid.
rr'. Ibnu Katsir dalam tafsir (4t342) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Montsur

QD4t).
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menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah, ,fi -+ri;t;{tt"fiiF loV
.4| *Ttdak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kccuali akon

beriman kcpadanyo (Isa) sebelum lcematianrUa," ia berkata

"seorang Yatrudi tidak akan mati hingga ia beriman kepada

Isa."l I8

10852. Ibnu Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari Mujatrid, tentang firman Allah, $1 ii oV
'-*tr Si-+rii*$y'rt'(;i "Tidak ada seorang pun dari Ahli

Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum

kematiannya," ia berkata, "Biarpun ia tenggelam, jatuh dari

atas dinding, atau faktor apa saja yang dapat menyebabkan

kematian, maka rohnya tidak akan keluar dari jasadnya

hingga ia beriman kepada Nabi Isa."lle

10853. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, Isa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, !*.i ,fi 4', i'"4 Sl"kecuali akan beriman

kcpadanya (Isa) sebelum lrematiannya," batrwa maksudnya

adalah, semua atrli kitab akan beriman kepada Isa sebelum

kematianny4 yaitu kematian kaum pemilik kitab.r2o

10854. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

,,8. lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/lll3) dan Ibnu Jauzi dalam zad Al Masir

Qn47).rre. Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil Ql 185\.
t20. Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al uyun (11544) dan Ibnu Athiyatr dalam Al

Muharrir Al Waiiz (21134).
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, tentang firman Allah, 4|j;g *Akan beriman
kcpadanya (Isa)," batrwa maksudnya adalah, semua pemilik
kitab akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya, yaitu
sebelum kematian pemegang kitab, mati.

Ibnu Abbas berkata, "Biarpun lehemya dipukul, rohnya tidak
akan keluar meninggalkan jasadnya hingga ia beriman
kepada Isa."l2l

10855. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Tamilatr Yatrya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami
dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "Seorang Yatrudi tidak akan mati hingga ia bersaksi
bahwa Isa adalatr hamba Allah dan Rasul-Nya, biarpun ia
telatr tertusuk senjata. " 

I 22

10856. Ishaq bin Ibratrim bin Hubaib bin Asy-syahid menceritakan

kepadaku, ia berkata: Itab bin Basyir menceritakan kepada
kami dari Khusaif, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, !;i ,fi.*"'6;g{yr"5ii ,yl e uV
"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kccuali alan
beriman lrepadanya (Isa) sebelum kematianftla,", ia berkata,

"Dalam qira'at Ubay dibaca dengan p3, jj 'Sebel,r*
kematian mereka'. Sampai kapan pun kaum yatrudi itu tidak
akan pemah mati hingga ia beriman kepada Isa.,,

Dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana menurufinu jika
ia terjatuh dari atap rumah?" Ibnu Abbas berkata, "Orang itu

rbid
Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrir Al Wajiz Qlt34).

tzt
tT2
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harus mengucapkan keimanannya pada saat melayang di

udara." Lalu dikatakan, "Bagaimana menurutmu jika

lehernya dipukul oleh salah seorang di antara mereka?" Ia

menjawab, "Orang itu harus mengucapkan keimanannya,

sekalipun dengan terbata-bata. - 123

10857. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Sufran menceritakan kepada kami dari Khushail

dari Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, e oV
i*i ,fi qiu$il'ri'6ii $7*riaa* ada seorang pun dari

Ahli Kitab, kecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum

lrematiannya," ia berkata, "Seorang Yahudi tidak akan mati

hingga ia beriman kepada Isa putra Maryam. Biarpun ia

ditebas dengan pedang, ia harus mengatakan beriman

kepadanya." Lalu dikatakan, "Sekalipun pada saat melayang

di udara?" Ia berkata, "Tetap harus mengatakan beriman

kepadanya, biarpun pada saat melayang di udara."l2a

10858. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepadaku, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Abi Harun Al
Ghanawi, dari Ikrimatr, dari Ibnu Abbas, batrwa ia berbicara

tentang firman Allah, l;.i, ,fi .*,'ti;g{; t"5ii *1 e oV

"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akan

beriman kcpadanya (Isa) sebelum kcmatianlUa," ia berkata

"Biarpun orang Yahudi itu jatuh dari atas rumah, dia tidak

'8. Ibnu Jauzi dalaur Zad Al Mafir QD47), Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al
Wajiz Qll34), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Tanzil Qll85).

'20. Ibnu Athifh ddam Al Muhorrir Al Wajiz Qtl34).

€l
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akan mati hingga ia beriman kepadanya." Maksudnya adalah

beriman kepada Nabi Isa.l25

10859. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdushshamad menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'bah
menceritakan kepada kami dari seorang maula euraisy, ia
berkata: Aku mendengar Ikrimatr berkata, "Biarpun orang

Yatrudi itu jatuh dari atas puncak menara, dia tidak akan

sampai ke tanatr hingga ia beriman kepada Isa."l26

10860. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Abu Hasyim Ar-Rumani,
dari Mujatrid, tentang firman Allah, i*} ,fi a't*:* *Akan

beriman kepadanya (Isa) sebelum lcematiannya," ia berkata,

"Biarpun orang Yatrudi itu jatuh dari atas rumah, ia tidak
akan mati hingga ia beriman kepadanya."l2T

10861. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hukkam menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi eais,
dari Manshur, dari- Mujahid, tentang firman Allah, ble oV
i;i,fi qti;fl{;"$li "Tidak ada seorang pun dari Ahli
Kitab, kccuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum

kcmatiannya, " ia berkata, "Seorang dari ahli kitab tidak akan

mati hingga ia beriman kepadanya, biarpun ia hampir mati

karena tenggelam, jattrh, atau mati karena faktor apa saja."l2E

Al Baghawi dalan Ma'alim ArTarail (2/185) dan Al Qurthubi dalan Al Jami, li
Ahlun Al @tr'an (6/10).
Ibnu Athiyah dalarnAl Muharrir Al Wajiz Qll34\.
Al Qurthubi dalam Al Jani' li Ahkam Al Qur'an (6/l l) dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tarzil Ql 185).
Ibid.

t26

127'.

l2t
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10862. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid,

tentang firman Allah, i*i,fi.p,'iiiAi;tr{ii 6 e uV
"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kccuali akan

beriman (Isa) sebelum kcmatiannya, " ia berkata"

"Rohnya tidak akan keluar hingga ia beriman kepadanya."l2e

10863. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Khashii dari

rkrimah, tentang firman Allah, ,fi+1j;Aitr"6ii+1 e o$
Iti *na* ada seorang pun dari Ahli Kitab, kccaali alran

beriman kepadanya (Isa) sebelum kcmatiannya," ia berkata,

"Tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan mati

hingga ia beriman kepadanya." Maksudnya adalatr beriman

dengan Is4 biarpun ia jatuh dari atas rumatr, ia harus

mengatakan beriman kepadanya pada saat melayang di

udara.l30

10864. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Tidak ada seorang pun dari

kaum Yahudi yang meninggal dunia hingga ia beriman

kepada Isa."l3l

10865. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Israil, dari Furat Al Qauaz,
dari Al Hasan, mengenai ayat, '$t.9,6;A{t:"fii+1 tofi
ii.rl *naa* ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali alcan

Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrir Al Wajiz (21134).

Al Baghawi dalam Ma'alin At-Taruil Qll85).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn QlS a) dan Al Baghawi dalam

Ma'alim At-Tanzil Ql 185).

lz9

l30
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beriman kcpadanya (Isa) sebelum kcmatiannyo, " ia berkata,
*Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan mati hingga

ia beriman kepada Isa AS sebelum ia mati." Maksudnya

adalah sebelum orang Yatrudi dan Nasrani itu mati.l32

10866. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Israil
mengabarkan kepada kami dari Farrat, dari Al Hasan,

mengenai ay at, igr,.'$, 4ii,Ait:*ti t +t g oV " T i d a k a da

seorang pun dari Ahli Kitab, kccuali akan beriman

lrepadanya (Isa) sebelum lrcmatiannya," ia berkata, "Tidak

ada seorang pun dari mereka yang akan mati hingga ia
beriman dengan Isa sebelum ia mati."l33

10867. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hakim bin Athiyah menceritakan dari Muhammad bin Sirin,

tentang firman Allah, i*.i ,fi 4'tieg{g r"5ii 6 e uV
"Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kccuali akan

beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya," ia berkata,

"Maksudnya adalah kematian seorang ahli kitab."l3a

10868. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai ayat, ili ,fi +ilr$Jy"l*r ,F e otj *ridak

ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali akon beriman

lrepadanyo (Isa) sebelum kcmatiannya," ia berkata: Ibnu

Al Mawardi dalatnAn-Nukatwa Al Uytn(11544).
Abdurrazzaq dalam tafsir (11484).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4llll4) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wo Al
UyunQlSa$.

t32

t33

134
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Abbas berkata: *Tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi

yang mati hingga ia beriman dengan Isa putra Maryam.

Seorang laki-laki dari golongan satrabatnya berkata

kepadanya, 'Bagaimana jika laki-laki itu tenggelam, terbakar,

jatuh dari atas dinding, atau dimakan binatang buas?' Ia

berkata, 'Rohnya tidak akan meninggalkan jasadnya hingga

ia melontarkan kalimat keimanan kepada 1rur.r:135

10869. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata:

Aku mendengar Aba Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata mengenai ayat, -*jttAi1t"5:i;f e oV
b -.. .,.1 ,,-iy Ji "Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab, kecuali

alran beriman kepadanya (Isa) sebelum kematiannya," ia

berkata, "Tidak ada seorang pun dari kaum Yahudi yang

akan mati hingga ia bersaksi batrwa Isa adalatr Rasul Allah

sAw.'136

10870. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la menceritakan

kepada kami dari Juwaibir, tentang firman Allah, ,fi.+'iii)
.;.r7 * Akan b eriman ke padanya (Is a) s e b elum kemati annyo, "
ia berkata, "Dalam qira'at Ubay dibaca dengan k'; S
'Se b e lum lrc mati an me r e k0' ."r37

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalalr" "Tidak ada

seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada

"t. Ibnu Katsir dalam tafsir (4/344).
r3t. Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (11544).
tt'. Ibid.
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Muhammad SAW sebelum kematian masing-masing atrli

kitab."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10871. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj
bin AI Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Humaid, ia
berkata: Ikrimatr berkata, "Masing-masing Yahudi dan

Nasrani tidak akan mati hingga ia beriman kepada

Muhammad SAW. Makna itulatr yang dimaksud pada ayat,

i;1,fr+rli*it+lf,,ii+1 e oy'ridak ada seorang pun
dari Ahli Kitab, kccuali akan beriman kepadanya (Isa)

s e be lum lrc mati annya'. "r38

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat dan benar

adalatr yang mengatakan bahwa penakwilan ayat itu adalah, "Tidak
ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman dengan Isa

sebelum kematian Isa."

Kami katakan batrwa pendapat itulatr yang paling tepat, bukan
pendapat-pendapat yang lain, karena Allah SWT telah menetapkan

hukum agama bagi masing-masing orang yang beriman kepada

Mtrhammad SAW dengan hukum agurma orang-orang yang beriman

dalam hal warisan, shalat, dan memasukkan anak-anak yang masih

kecil dalam hukum orang yang beriman tersebut. Kalaulah masing-

masing ahli kitab beriman dengan Isa sebelum kematiannya,

kemudian meninggal dunia dalam keadaan memeluk ag:Lmanya, maka

t". Al Mawardi dalarn A*Nukat wa Al Uytn Q/Saa), Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (2D47), dan Ibnu Athi)rah dalam Al Muharrir Al Wajiz Qll34).
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anak-anak yang masih kecil atau sudah baligh itu tentu mendapatkan

warisan, karena diberlakukan hukum Islam bagi mereka. Namun itu

berlaku bagi orang yang meninggal dunia dan mempunyai anak yang

masih kecil atau dewasa. Sedangkan jika atrli kitab itu meninggal

dunia dan tidak meninggalkan atrli waris, maka warisannya itu akan

diberikan kepada pemerintatr kaum muslim. Sementara itu, atrli kitab

yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris, akan

diberlakukan sama seperti kaum muslim yang meninggal dunia, yaitu

dimandikan, dishalati, kemudian dikubur layaknya orang Islam yang

meninggal dunia, karena orang yang mati dalam keadaan beriman

kepada Isa, berarti mati dalam keadaan beriman kepada Nabi

Muhammad dan semua nabi serta rasul, karena kedatangan Isa

membenarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Mutrammad dan semua

rasul, maka orang yang beriman kepada Isa berarti telatr beriman

kepada Mtrhammad dan seluruh nabi s€rta rasul Allah.

Sebagaimana orang yang beriman kepada Muhammad, berarti

ia beriman kepada Isa dan semua nabi serta rasul Allatr, maka tidak

dibenarkan bagi orang yang beriman kepada Isa untuk mendustakan

kenabian Nabi Muhammad.

Jika ada yang menyatakan batrwa makna keimanan seorang

Yatrudi dengan Isa yang telah disebutkan Allah dalam firman-Nya,

l*i ,fi +6;Eit:*6li+1 e afi "Tidak ada seorang pun dari Ahti

Kitab, lrecuali akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kcmatiannyo,"

merupakan sebuatr pengakuan batrwa Nabi Isa adalatr utusan Allatl

dan kedatangannya tidak membenarkan semuzt ajaran yang datang dari

sisi Allah, maka hal itu merupakan anggapan yang salatr, karena tidak

dibolehkan bagi seseorang yang mengakui kenabian seorang nabi

untuk mendustakan sebagian ajaran yang datang dari wahyu Atlah.
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Batrkan tidak dibolehkan mengakui kenabian salah seorang Nabi

Allah, karena para nabi datang kepada umatnya dengan membenarkan

kenabian dan ajaran semua nabi serta rasul-Nya. Jadi, orang yang

mendustakan sebagian nabi Allatr serta mendustakan sebagian ajaran

yang dibawa dari sisi Allah kepada umatnya, merupakan orang yang

telatr mendustakan semua nabi Allatr dan mendustakan ajaran-ajaran

agflnaAllah.

Jika maknanya demikian, maka semua pemeluk Islam sepakat

bahwa masing-masing ahli kitab bila ia mati sebelum mengakui

kenabian Muhammad SAW dan ajaran-ajaran yang dibawa olehnya

dari sisi Allah, maka baginya diberlakukan hukum agama yang

dialaminya pada masa hidupnya, dan tidak ada sedikit pun hukum

agama yang dianutnya semasa hidupnya itu berubah dan berpindatr

untuknya, baik hukum mengenai dirinya sendiri, harta, maupun anak-

anaknya yang masih kecil atau dewasa.

Hal tersebut menunjukkan batrwa makna firman Allah, e o$
i;i,fi+'ri"Eitr"6ii+1 *Tidak ada seorang pun dari Ahli Kitab,

lrecuali alran beriman kcpadanya (Isa) sebelum kematiannya, " adalah,

"Kecuali ia beriman kepada Isa sebelum kematian Isa." Itu khusus

untuk ahli kitab. Sedangkan yang dimaksud dengan semua ahli zaman,

hanya sebatas masa yang ada di antara mereka, bukan semua masa

yang datang setelatr Nabi Isa, dan hal itu berlaku pada saat Nabi Isa

diutus.

10872. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abdurrahman

bin Adam, dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Allatr SAW

beraMa,



TafstuAthX'trrrtr,ti

jti dlt,:,t d.:t &|4af ,:*- i}l_iE*
,J)t';1, ,U q, i'SJ'f fr,,€; ,/ ,#:,rq6t

:kr, it ,Pt 1ir ,lrr fy ,;if|;:r;i, sr;
'o;. ,#.V'f or'h ^;ir'ok ,j,Ht & 1rQry
,#t'6, ,r-Pt JX, ,t*J1rst b:t:i ,G:kA

e i' '# & r*!t Je;6tJ6:,jri' '4.r

U:q e?nt |tt+-:,t$)' ?,At ryt :,"t
,!.6: e *r\t 4 ^;<tt ai,J*fur ;rkjr as>,bst

e *ri:sr, ,fl, { )}r: 1!), 6:;\t €; e
% ) ,y(;ju, -ibt ,sl- i*y' *, ,ra)r

,iu C;ri- ?rt i* t1 ;r\t €'r^k-'; ,r:rX'e*
'r-i:, tt'r"t|)ir * kj ,j€-'"i -L3;ri

"Para nabi itu saudara satu bapak, ibu-ibu mereka

bermacam-macam, namun agamo mereka satu, dan oht
adalah orang yang paling utama bagi Isa putra Maryam,

lrarena tidak ada seorang nabi pun antara beliou dengan

ala* Beliau akan turun (ke bumi ini). Jika knlian melihatnya

malra kenalilah beliau, beliau adalah orang yang

berperav,akan tinggi sedang, berhtlit putih kcmerah-

merahan, rambut senantiasa terurai, kepala beliau seolah-

olah selalu meneteskan air, selalipun (kcpala beliau) tidak
terkcna basah, dan mengenakan dua pakaian berttarna

€r
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htning muda. Beliau akan mematahlran salib, membunuh

babi, meniadalun jiryah,l3e dan memperbanyak harta.

Beliau memerangi orang-orang agar memeluk agama Islam,

sehingga Allah menghancurkan semua agama Wda masa

beliau itu, kecuali Islam. Pada masa itu pula Allah
membinasakan Masih kesesatan, Dajjal sang pendusta. Pada

masa beliau, kctenteraman akan menyeluruh di permukaan

bumi, hingga singo merumltut bersama unta, harimau

bersama sapi, serigala bersama kambing, dan anak-anak

lrecil bermain-main dengan ular. Tidak ada yang menyakiti

satu sama lain. Kemudian beliau tinggal di bumi sesuai

lrehendak Allah. 
-Barangkali 

Nabi Muhammad SAW

bersaMa: Empat puluh tahun."- Kemudian beliau (Iso AS)

wafat, dan koum muslim menshalati beliau lalu

menguburkan bel iau. "t4o

Adapun pendapat yang mengatakan batrwa maksud ayat,'";ira3)

i*i,fi 4"Akan beriman kepadanya (Isa) sebelum kcmatiannya,"

adalatr, "Akan beriman kepada Muhammad SAW sebelum kematian

t3e. Meniadakan jrzyah.Maksudnya beliau tidak akan menerima upeti jaminan

keselamatan diri, melainkan akan memaksa orang untuk memeluk Islam atau
menerima kimatian sebagai alternatif pilihan ('Aun Al Ma'bud ala Syarh Abi
Daud).Ed.t*. m, Al Buhari dalam Ahadits At Anbiya' (3442, 3443), Muslim dalam Al
Fadha'il (145), dan Ahmad dalam Musnad Q1406).
At * dari : r-i 'ri 

,ti rri. Li ! adalah lawan kata ullir "rambut keriting", dan

bennrk jamalarya adalatr !(-, maka ;Jt Li ', artinya rambut yang lurus, terurai,

dan tidak keriting. Al-Lisan (entri: }i).
r;';3 artinya kain yang dicelup dengan warna kemerah-merahan, yaitu

tumbuh-tumbuhan yang berwarna kemerah-merahan dan berbau harum. l/-
Lisan(ertfr: v).
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masing-masing ahli kitab," merupakan pendapat yang tidak dapat

dipatrami, dan dianggap tidak benar seperti tidak benarnya pendapat

yang mengatakan bahwa maksudnya "Akan beriman kepada Isa

sebelum kematian masing-masing ahli kitab." Bertambatrnya

kerusakan pendapat ini karena pada ayat-ayat yang telatr disebutkan

sebelumnya tidak menyebutkan tentang Muhammad SAW. Oleh
karena itu, dibolehkan merubah huruf ha yang terdapat pada ayat,

4L'6;A *Akan beriman kepadanya (Isa),- bahwa itu adalatr dari
penyebutannya. Adapun firman-Nya 4L 'i;r) *Akan beriman
kepadanya (Isa)", menjelaskan penyebutan Isa, ibunya, dan kaum

Yahudi, maka tidak boleh merubah pembicaraan pada yang bukan

semestinya, kecuali ada bukti-bukti jelas yang memang harus

diterim4 atau adanya hadits dari Rasulullatr SAW yang dapat

membenarkan alasan tersebut. Adapun dalih dan alasan lain, tidak bisa

dijadikan sandaran dalam perkara ini.

Abu Ja'far berkata: Penakwilan ayat mengenai perkara itu
adalatr sesuai dengan yang telah kami jelaskan, yaitu tidak ada

seorang pun atrli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum

kematian Isa.

Dibuangnya huruf ;r setelatr 'Vl 

""trt menjelaskan maksud

kalimat tersebut. Dengan demikian, cukuplatr contoh-contoh yang

secara gamblang telatr kami berikan dan jelaskan pada pembatrasan

yang lalu.

Takwit firman Altah: t!4;*ik'r4ii'i_3 @o" di Hari
Kiamat nanti Isa itu ahan menjadi sahsi terhadap mereka)
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Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, tfi'fdi i'$j 
*Dan di

Hari Kiamat nanti Isa itu akan menjadi," adalah, akan menjadi saksi

atas mereka disebabkan kedustaan yang telah dilakukannya, dan

membenarkan orang yang membenarkan serta percaya, sesuai dengan

tuntunan yang datang kepadanya dari sisi Allah, dan tentang

penyampaian risalah Tuhannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10873. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata tentang ayat,iij
t!*# ;*ik';Si "Dan di Hari Kiamat nanti Isa itu akan

menjadi saksi terhadap merelra," bahwa maksudnya adalatr

tentang apa yang telah diutus dengannya kepada mereka, dan

telatr disampaikan kepada mereka. lal

10874. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman

Allah, tlt#;*ik'ii$ii'j_3 *Oon di Hari Kiamat nanti

Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka," ia berkata,
*Pada Hari Kiamat ia akan menjadi saksi atas mereka, bahwa

ia telatr menyampaikan risalatr Tuhannya kepada mereka,

rurhrk tunduk dan patuh hanya untuk menyembah-Nyu."'o'

ooo

Inr. Al Mawardi dalam An-Nukat w a Al Uytn (l I 5M).
rn2. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4llll4),Al Mawardi dalam An-Nukat wo Al Uyun

(11544), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir Qnsq.
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ee-$j'{L$#;*(;;6ro;fr -&*t
qff' 3i1 ayvut;i K,t$i uJ; @ 6fa,w

AJ 6,.i rh tis$ff Js'J!l'y
' Mal<a iliseb abl<an l<ezluliman or (mg. or (mg Y ahud| Kani

hm artl<m atas m.q el<a (memal<an n.al<anor.) y dng b aik.b aik
(yar.S dalrulunya) dihalall<an bagi nerel<a, iton l,arena

nsel<nbaffyak menglulangi Qnarrusia) dnri ialrln y',Jilah,

ilm ilisebabl<frn mqel<a mernf,kl;rn riba, paddwl
sesrrnggulvrya mqelra tclah melarang daripadmya, dart
lcmena nselca men:ualircrn lwrta orcmg ilmgm ialan yaflg
bdtil. Kami telah menyedialcmt un/;rtk orang.orang yarrg

knfir ili antma mqela itu siksa ymtg pedih."

(Qs. An.Nisaa' [4]: 160,161)

Abu Jatfar berkata: Maksudnya adalah, '.Kami haramkan
atas orang-orang Yahudi yang membatalkan perjanjian yang telah
mereka sepakati dengan Ttrhan mereka, dan Kami haramkan atas

orang-orang yang ingkar terhadap tanda-tanda Allah, membunuh para
nabi merek4 mengatakan perkataan dusta terhadap Maryam, serta

melakukan hal-hal yang telatr dijelaskan Allah dalam kitab-Nya,
makanan yang baik dan makanan lain yang telatr dihalalkan bagi
mereka, sebagai bentuk siksaan bagi mereka lantaran keztraliman
mereka yang telah Allah informasikan di dalam kitab-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:
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10875. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman

Auah, { g; *,8 # c;lAi e;i'G )v; "Matra

disebablan lcezhaliman oranS-orang Yahudi, Kami

haramlran atas mereka (memakon makanan) yang baik'baik

(yang dahulmya) dihalallran bagt merelro," bahwa

maksudnya adalatr, "Kaum yang disiksa lantaran keztraliman

dan kedurhakaan merek4 dan sesuatu diharankan lantaran

keztraliman dan kedurhakaan mereka. la3

Firman Allah: 6S';"i W & C*j "Dan kmena mereka

banyak menghalangi (manusia) dari ialan Allah, " maksudnya adalah,

"Dikarenakan penghalangan mereka terhadap hamba Allah dari agama

dan jalan-Nya yang telatr disyariatkan kepada hamba-Nya, serta

penghalangan mereka dari jalan Allah dengan mengatakan perkataan

batil terhadap Allah. Lalu mereka membuat pengakuan bahwa hal itu

datang dan berasal dari Allah. Mereka kemudian mengganti kitab

Allah dan merubatr maknanya dari arti dan maksud yang sebenarnya,

dan bagian yang paling besar dari pengingkaran yang telatr mereka

lakukan itu addah pengingkaran mereka terhadap kenabian Nabi kita,

Mtrhammad SAW, serta meninggalkan penjelasan tentang apa yang

mereka ketahui mengenai perkara Nabi Muhammad bagi orang-orang

yang tidak mengetatrui perkaranya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

t.3. As-Suytrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur QD46), dan ia menisbatkan

p€riwayatamya kepada AM bin Humaid.
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10876. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepadaku, Isa menceritakan

kepadaku dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, tentang firman

Allah, 6;"1 W & CW " Dan karena merela banyak

menghalangi (manusia) dari jalan Alloh," ia berkata,

"Mereka menghalangi diri mereka dan orang lain dari jalan

kebenaran."ls

10877. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.las

Firman Allah: W b{S "Dan disebablean mereka riba,"
maksudnya adalatr, mereka mengambil bunga atas pokok modal yang

telah mereka pinjamkan dikarenakan terlambatnya masa pembayaran

dan setelah jatuh tempo.

Telatr dijelaskan makna riba pada pembatrasan sebelumnya,

maka tidak perlu mengulasnya kembali.la6

t,, ? ,, .a/')@ W n: "Padahal sesungguhnya mereka telah melarang

daripadanya," maksudnya adalah, mereka telah dilarang untuk

mengambil riba.

Fiman Allah: JEJ! e6t JiA gV "Dan karena merela

memalran harta orang dengan jalan yang batil, " maksudnya adalah

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l I l5).
Ibid.
Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat275 dan276.

t14

l/t5

t*:
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memakan dan mengambil harta dengan jalan risywah (suap),

sebagaimana sifat mereka telatr dijelaskan Allah dalam firman-Nya,

6fr i3^; 3;'€ai,.l*/v eialjs e i,i# -&66j;,, Dan
knmu alran melihat kebanyalran dari mereka (orang-orang Yahudi)

bersegera membuot dosa, permusuhan dan memaknn yang haram.

Sesungguhnya amat buruk apa yang merelra telah kerjakan l'tn." (Qs.

Al Maa'idah [5]: 62) Yaitu memakan harta orang lain yang mereka

ambil secara batil dengan menerima imbalan dari penjualan harga

"kitabu yang sebenarnya mereka tulis dengan tangan mereka sendiri.

Kemudian mereka berkata, "Ini berasal dari sisi Allatr." Juga hal

serupa dengan hal itu, dari memakan makanan yang bunrk dan rendatr.

Allah lalu menimpakan siksa kepada mereka atas semua

perbuatan mereka, dengan mengharamkan mereka unfuk memakan

makanan yang baik, yang sebelumnya dibolehkan untuk mereka,

karena mereka telah memakan makanan yang bukan hak merekq dan

mengambil harta tanpa meminta terlebih datrulu. Oleh karena itu,

Allah menyifati mereka dengan memakan harta manusia secara batil.

u;J c:3; &e;.K$(;iYr "Kami tetah menyediatran untuk

orang-orang yang kofir di antara mereka itu siksa yang pedih,"
maksudnya adalatr, "Kami jadikan siksa yang pedih untuk orang-

orang Yahudi yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad,

yaitu siksa neraka Jahanam. Pada Hari Kiamat kelak, pada saat

mereka datang menghadap AllalL mereka akan mendapa&an dan

merasakan siksa akhirat, dan siksaan itu tentunya dengan siksa neraka

Jatranam.

ooo
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c':)i u1 6iLi,;t qdi;t i,ilA(, ;f # o i,a;ri d;:J

;'\'l#'r13',y11i<-},35r0753t-a".-;fi iW
WfrG#lirf'ra';

"Tetapi orcmg.orang yafig mendalan ihrutruya ili antara
mer elca ilmt orung- ot arrg nukmin, ns elra bqimarr lnp d"
apa yang tclah iliamlrlll<an l<cpadmr (N W' an), dan
apa yarrg telah diamatl<m sebelurnnw ilan orong.orarJg

yarJg mendiril<m shalat, merumailcan zalat, dmr yartg
b erimarr lnp da y',J;lah dfrn Hari Kennldlian. Or ang. or arJg

ia;Jah yar.g al<frrlKaniberfll<orrlnpdo rn.rr:el<a pahala yolttg

besar.n

(Qs. An,Nisaa' [4lz 162)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pengecualian dari Allatl
SWT, pengecualian terhadap ahli kitab dari golongan Yatrudi, yang

telah dijelaskan sifat mereka pada ayat-ayat yang lalu, diantaranya

ayat, "j3\lr6fu*'[$ 6 y"SJi jd13jf5- *Ahti kitab meminta

kepadamu agar kamu menurunkan lcepada mereka sebuah kitab dari
langit." Kemudian Allah SWT berfirman kepada hamba-Nya untuk

menjelaskan kepada mereka tentang hukum orang yang telah diberi

petunjuk pada agama-Nya dan diberi ratrmat untuk mengikuti

petunjuk-Nya tentang semua ahli kitab yang telatr dijelaskan

mengenai sifat mereka kepadamu.

;dii A'be;)I.ifj uretapi orang-orang yang mendalam

ilmunya di antara mereka," maksudnya adalatr orang-orang yang
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telah mendalam pengetahuannya dengan hukum-hukum dan ajaran-

ajaran yang dibawa para nabi-Nya, dan mereka yakin mengenai hal

itu, serta tidak menyangsikan kebenarannya.

Kami telatr medelaskan makna lafain #, e t?1t (yang

mendalam ilmunya), maka tidak perlu mengulasnya kembali.

iriiAti "Dan orang-orang mubnin," maksudnya adalatr

orang-orang yang beriman kepada Allatl dan Rasul-Nya, serta beriman

kepada Al Qur'an yang telatr diturunkan kepadamu watrai Muhammad

SAW, serta kepada kitab yang telatr diturunkan sebelum Al Qw'an
dari kitab-kitab para nabi dan rasul, dan mereka tidak memintamu

sebagaimana orang-orang bodoh itu memintamu agar menurunkan

sebuah kitab dari langit kepada mereka. Kamu adalatr rasul Allatr,

maka sudatr kewajiban mereka untuk mengikutimu. Tidak ada yang

dapat mereka lakukan selain melaksanakan perintah dan ajaran

tersebut. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka untuk meminta

keterangan mukjizat kepadamu, dan tidak ada bukti selain yang telah

mereka ketahui dari perkaramu dengan ilmu yang tertanam kuat di

dalam hati mereka mengenai berita-berita para nabi yang telah

disampaikan kepada merek4 serta dengan apa yang aku berikan

kepadamu atas kenabianmu.

Oleh karena itq berdasarkan pengetatruan yang merasuk kuat

ke dalam hati mereka, maka mereka menjadi percaya kepadamu dan

kepada kitab yang diturunkan kepadamu. Juga kepada kitab-kitab
yang diturunkan sebelummu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10878. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman



Tafsb Al/a;fhafui

Auah, iitW a;yii,\i'j$_ l,iiAti ;U;1 a SiJ:Si #
W 6. "Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di
antaro merelca dan orang-orang mulonin, mereka beriman

lrcpada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Qur'an),
dan apa yang telah diturunkan sebelummu," bahwa Allatl
mengecualikan sekelompok orangraT dari ahli kitab yang di

antara mereka ada yang beriman kepada Allah dan apa yang

diturunkan kepada mereka, juga dengan apa yang

diturunakan kepada Nabi Allah. Mereka percaya dan

membenarkannya, serta tidak meragukan kebenaran yang

datang dari sisi Tuhan mereka.la8

Para ahli tafsir berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat,

;il,2l ';;15 "Orang-orang yang mendirikan shalot,"

apakatr mereka orang-orang yang ilmunya kuat? Atau selain

mereka?

Sebagian berpendapat batrwa mereka adalah orang-orang

yang ilmunya tertanam kuat di dalam hati mereka, ,::rL-l)t

#' .C..Yereka lalu berbeda pendapat mengenai penyebab

i'iqo ';1t 
*q- o:rL-tlr, keduanya 1;>ttlr ;,;*5 dan

#t e O:t),-tltl merupakan sifat yang dimiliki oleh satu

golongan manusia. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa

itu hanya kesalatran penulis, padahal maksud dan tulisan

sebenarnya adalatr, ilLlt ot::;!t t #t C. o'rL-,t'St'5i1.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

+t bentuk jamaknya adalah or-S yaitu sekelompok orang. Lihat Al-Lisan (enfr:

#).
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l I 16).
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10879. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Minhd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Az-

Zubair, ia berkata: Aku berkata kepada Aban bin Utsman bin

$ffan, 
..Bagaimana jika.aku di:,.;# )$ A 'tA-j| #

Ttat i*>-ig;'a# u $ q JgLJj \';,r:i t i;Fv, re tapi

orang-orong yang mendalam ilmunya di antara mereka dan

orang-orang mulonin, merelra beriman lrepada apa yang

telah diturunkan kcpadamu (Al Qur'an), dan apa yang telah

diturunkan sebelummu dan orang-orang yong mendirilran

sholaf?" Ia lalu berkata" "Sesungguhnya penulis menulis apa

yang telatr diperintatrk ^, # a'rtli:Si # 'Tetapi orang-

orong yang mendalam ilmunya'. " Hingga ia berkata, "Apa

yang aku tulis?" Lalu dikatakan kepadanya, "Tulislatt

Itat {#ti 'Dan orang-orang yang mendirikan shalaf .-

Lalu ditulis sesuai dengan yang telah dikatakan

kepadanya.lae

10880. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamatr menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah,

dari bapaknya, bahwa Aisyatr ditanya tentang firman Allah,
z,!i1ti i*i$;"Dan orang-orang yang mendirikan shalat."

Juea,'ir;ala1(ul;(r<r-$tttji;t;'t2$i"ty"s"runggrhnyaorang-
orang mubnin, orang-orang Yahudi, Shabiin." (Qs. Al
Maa'idatr [5]: 69) tueab g>fr a''i Ly"sesungguhnya dua

orang ini adalah benar-benor ahli sihir. " (Qs. Thaahaa [20]:

63) Aisyatr lau berkata, "Ini merupakan perbuatan penulis,

mereka melakukan kesalahan dalam penulisan kitab ini."lso

tae. Ibnu Jauzi dalam Zad Al Mair Qllll).
'n. Ibid
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Disebutkan bahwa bacaan itu adalah bacaan Ibnu Mas'ud,
i>,*Sl ,; jlliitl"Dan orang-orang yang mendiriknn shalat."rir

Ada yang mengatakan bahwa menurut sebagian pendapat ahli
nahwu Kufah dan Bashratr bahwa ayat,i<)l,.,[t ;;'..i!Jtj "Dan orang-

orang yang mendirikan shalat," sebagai sifat yangtit"kutk- kepada

"orang-orang yang mendalam ilmunya", akan tetapi ketika

pembahasannya menjadi batran diskusi yang berkepanjangan hingga

menimbulkan kontroversi karena bentuk kalimat, #t q.6*.f) 6^
i>'*St 'r;it berbeda dengan bentuk kalimat iebelum dan

sesudahnya. Oleh karena itu, kalimat tersebut menjadi pembahasan

yang berkepanjangan di antara para pakar Al Qur'an. Jadi, kalimat
i>,*St ,;+5 yang dibac a manshubmenyatakan pujian secara khusus

unfuk orang-orang yang melaksanakan shalat secara sempurna.

Mereka berkata, "Orang Arab melakukan hal itu dalam

menyifati satu hal. Namun jika pembatrasannya berkepanjangan, maka

mereka akan mengikutinya dengan pujian atau celaan yang

menimbulkan kontroversi di antara kedudukan i'rab-ny4 yang

terkadang mengikuti kalimat pertamanya atau kalimat yang ada di

tengah, dan pada akhirnya mereka akan mengembalikan na't-nyapada

kalimat yang pertama. Terkadang mereka menempatkan i'rab kalimat
akhir dengan kalimat pertengatrannyq dan terkadang mengiku&an

semua kalimatnya dengan satu benfuk i'rab.

r5r. Ibnu Jubair, Amr bin Ubaid, Al Jahdari, Isa bin Amr, Malik bin Dinar, dan
Ishmah dari Al A'masy, Yunus, dan Harun, dari Abu Amr yang membaca
dengan rafa' ;;,Jjb5t, begitu juga yang tertera dalam mushaf Ibnu Mas'ud. Lihat
Abu Hayyan dalamAl Balv Al Muhith(41134).
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Mereka menjelaskan pendapatnya dpngan contoh-contoh ayat

yang telatr aku sebutkan, seperti, 4b4#tlt@ti; e*i|,6ir$5-&AV fili "Dan orong-orang yang menepati janjinya apabila io

berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam lcesempitan,

penderitaan. " (Qs.Al Baqaratr l2):177)

Ada yang berpendapat batrwa lafazin il2l '$, dalam

pernabatrasan ini bukanlatr menjadi bagian dari sifat, #i a 6-,tlt
sekalipun lafaztr ,*iJr G !i*f)l merupakan bagian dati iaihzh

a>Ll;,,*Iir. ' '

frfereta berkata" "Lafa* *-'Jr dalam i'rab-nya

kedudukannya menjadi khafadh;'

Ia berkata: Sebagian mereka berkata, "Kedudukannya menjadi

khafadh lantaran mengikuti huruf tl pudu ayat, lji;jqyi$'C,';tj;t
#U"Mereka beriman lrcpada apa yang telah diturunkan kcpadamu

(Al Qur'an), dan aW yang teloh diturunkan sebelummu." Mereka

beriman dengan mendirikan shalat.

Namun mereka berbeda pendapat dalam menakwilkan maksud

kalimat tersebut. Sebagian mengatakan batrwa maksudnya adalatt

orang-orang yang beriman dengan apa yang telatr diturunkan

kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu, serta mendirikan

shalat.

Mereka berkata, "Kemudian datang firman Allah, 53Aft
'rj4Jl "Menunaiknn zakat," mengikuti ayat, ij;t "Mereka

beriman," untuk menyebutkan oftrng-orang yang beriman. Seakan-

akan dikatakan, "Orang-orang yang beriman dengan apa yang telatr

diturunkan kepadamtq yaitu mereka dan orang-oftrng yang

mennnaikan zztkat."
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Ada yang berpendapat, "Maksud lafazhil2lt a=-+Jr adalah

para malaikat. Mereka mendirikan shalat, bertasbih meniagungkan

Tuhan mereka, dan memohon ampunan bagi siapa saja yang ada di
muka bumi yang meminta ampun."

Maksud kalam ini adalah, "Orang-orang yang beriman dengan

apa yang telatr diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada

para nabi dan rasul sebelum kamu, dan beriman kepada para

malaikat."

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalatr, "Orang-

orang mukmin beriman dengan apa yang telatr diturunkan kepadamu

dan apa yang telatr diturunkan (kepada para nabi dan rasul)

sebelummu. Mereka beriman dengan mendirikan shalat dan

menunaikan zakat."

Allah SWT berfirman, <r-9)tJ- L.$j $\ '*i'Ia beriman
kepada Allah, mempercayai orang-orang mulonin." (Qs. At-Taubatr

[9]:61)

Pendapat tersebut mengingkari adanya nashab pada lafazh
.. o-!ta,

JE+LJI yang menegaskan pujian untuk orang-orang yang mendirikan

snaat. Mereka berkata, "Orang Arab me-nashaD-kan kalimat untuk

menegaskan pujian, yaitu menyebutkan sifat setelatr sempurna

khabarnya."

Mereka berkata, "Khabar ,[ji A ii,i-:Si terdapat pada ayat,

W fi G:; 6{$'orrng-orang itulah yang alan Kami berikan

kcpoda mereko pahala yang besar', ia berkata *Tidak boleh me-

nashab-kanlafazh #tyang berari pujian, karena pada saat khabar

--ffiI
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mubtada-nya telah sempurna, maka ia berada di tengah-tengatr

kalimat."

Ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah, "Di antara

mereka terdapat orang-orang yang ilmrmya tertanam kuat. Di antara

mereka juga ada orang yang mendirikan shalat."

Mereka berlata, "Lafazh 't!;jlt kedudukannya menjadi
khafadh."

Ada yang berpendapat bahwa makzud ayat tersebut adalah,

"Orang-orang mukmin beriman kepada apa y^ng telatr ditunurkan
kepadarnu dan kepada orang-orang yang mendirikan shalat."

Abu Ja'far berkata: Maksud dan pematraman ini serta yang

sebelumnya diptmgkiri oleh orang Arab, dan nyaris orang Arab
mengatakan zhahir atas dua tempat dalam kondisi khafadh, biarpun
terdapat sebagran syaimya. I 52

Abu Ja'fer berkata: Menurutku pendapat yang paling tepat

adalatr yang mengatakan batrwa lafaz/r., ;;5 berkedudtrkan sebagai

Wfoan, agar sesuai dengan huruf u, padri aydt, UJitWq$j,'\
'l|$"Krpado apa yang telah diturunkan kcpadamu (Al eur'an), dan

opa yang telah diturunkan sebelummu," dan mengaratrkan makna
'j.Jjt kepada para malaikat, sehingga penakwilan kalimatnya
menjadi, "Orang-orang mukmin ada yang beriman dengan apa yang

r52. Lihat pembahasan terdahulu mengenai bantahan hal tersebut.

-

-
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diturunkan kepadamu wahai Muharnmad, dari Al Qur'an dan apa yang

diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelum kamu dari kitab-kitab-

Ku, dan beriman kepada malaikat yang mendirikan shalat."

Kemudian dikembalikan kepada sifat "orang-orang yang

mendalam ilmunya" Abu Ja'far berkata "Akan tetapi orang-orang

yang mendalam ilmunya di antara mereka, orang-orang yang beriman

dengan kitab-kitab, orang-orang yang menunaikan z-akat, dan orang-

orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir."

Kami memilih pendapat ini karena telatr disebutkan bahwa

qira'at seperti itu terdapat pada qira'at Ubay bin Ka'b, *;5i
" Orang yang mendirikan shalat."rs3

Begitulah kalimat itu tertulis di dalam mushaf Ubay, yang

berkenaan dengan apa yang telah mereka sebutkan, karena jika

kesalatran penulis, maka sudatr seharusnya di setiap mushaf terdapat

kesalatran yang ditulis penulis dalam kitabnya, dan sudatr tentu

berbeda dengan tulisan yang ada dalam mushaf kami. Padahal terdapat

persamaan pada mushaf kami dan mushaf Ubay. Dengan demikian,

hd itu menunjukkan bahwa tulisan pada mushaf kami itu benar,

kendati terdapat kesalatran dari segi penulisan. Namun satu hal yang

harus diingat adalah, para sahabat Rasulullah SAW tidak mungkin

membiarkan satu kesalahan dan mengajarkan kepada orang lain,

padatral mereka sebagai teladan dan mengambil langsung bacaan Al

Qur'an dari Nabi SAW.

Selain itu, semuanya telah dinukil dari kaum muslim bahwa

qira'at yang dibaca itu sesuai dengan perintah si penulis, hingga

menunjukkan bukti atas kebenaranny4 dan bukan perbuatan penulis.

rs3. Abu Hay5ran dalam Al Bahr Al Muhith (41134).
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Adapun bila dipandang dari sisi yang berkedudukan menjadi

nashab, untuk menunjukkan pujian kepada orang-onang yang

menguasai ilmu, terkadang timbul kemungkinan setelatr orang Arab

selesai berbicara, maka pasti akan disebutkan sebabny4 dan itu
menunjukkan bahwa orang Arab tidak akan merubah kedudukan i'raD

isim yalng disifatkan dengan sifat pada sifatnya, kecuali setelatr

sempurnanya khabar. Kalam Allah SWT merupakan pembicaraan

yang benar dan baku, maka tidak boleh mengaratrkannya kecuali

kepada maksud pernbicaraan yang lebih tepat dan benar.

Adapun pendapat yang mengaratrkan hal tersebut kepada athaf
pada huruf ha Mn mim Mlam aya- &Et A';te;ti.JfiJ *Tetapi

orang-orang yang mendolam ilmunya di antara mereka, " atau meng-

athaf-kawrya kepada huruf &c/d ari ayat, q$$'|"Kepada apa yang

telah diturunkan kepadamu," atau kepada hunrf kaf pada ayx, lj-Yj
W n"Dan apa yang telah diturunkan sebelummu,- adalatr pendapat

yang sangat jauh menyimpang dari tata bahasa yang benar, daripada

menjadikannya sebagai pujian. Sebagaimana telatr saya sebutkan

sebelumnya batrwa menggunakan makna zhahir untuk kinayah tidak

layak dalam posisi khafadh.

Adapun pendapat yang mengarahkan lafaztr $t kepada

a;uyr, maka pendapat itu tidak mempunyai alasan a* i*tti y"tg
menunjukkan kepada ztrahir dari ayat yang diturunkan. Tidak pula ada

hadits yang menguatkan bukti tersebut. Selain itu, tidak boleh menukil

ayat yang sudah jelas kepada ayat yang belum jelas, tanpa bukti dan

keterangan.

Firman Allah,',;411 dj5dft " Me nunai kon z akot, " menj adi

ma'thuf kepada ayat, ';tj;i- |ir$i\ "Dan orang-orang mubnin,

mereka beriman," karena itu adalah sifat mereka. Penakwilannya
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adalah, "Orang-orang yang mengeluarkan zakat dari hana mereka,

menjadikan pengeluaran zakattersebut tulus ikhlas karena Allah dan

membelanjakannya hanya karena mencari keridhaan Allah."

,S ,{ti ;{u, it$rtt "Dan yang beriman kepada Allah dan

Hari Kemudian," maksudnya adalah orang-orang )'ang percaya

kepada ke-Tuhan-an dan keesaan Allah, percaya dengan datangnya

Hari Kebangkitan setelah kematian, serta percaya kepada pahala dan

siksa.

W fr A;:# $i "orong-orang itulah yang akan Kami

berilran kepada mereka pahala yang besar, " maksudnya adalatr,

"Kami akan memberikan kepada mereka 
-yakni 

orang-orang yang

telah dijelaskan sifatnya- pahala yang besar." Yakni memberikan

balasan kepada orang yang taat kepada Allah, dari sebagian mereka,

dan mengikuti perintah-Nya. Sedangkan pahala yang besar itu adalah

surga.

ooo
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$r'+5; 2,$. L'Av d' JWi K 4#-cy
.3.'6i *; b6ii3 4 fiJ'6*;5 J:*y; ;eil

5i: 
" 

ir3 Ci,G., "i*;'orfr J:,jj
"Senrnggul*y o l<ami tclah menfieril<m w alryu kepadsnut
s eb agahna ru Kami telah metrtqil<mr w alryu l<ep ada Nzh

dmt nabi.nabi yangl<enwdianrrya, ilm Kami telah
memberil<mr walryu (p"la) lnprdo lbrahim, lsnail, lshaq,
Ya'qub dfrrr anflk cuanrtycl,Isa, Ayyub, Yuws, Harun ilart

S ulaiman. D an Karni b eril<mt Z afur lrepadfl D aud."

(Qs. An,Nisaa' l4l: L63)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, 6!, Jy-C;iS,iEfGj-Ut
"Sesungguhnya Kami telah mamberikan wahyu kepadamu

sebagaimana Kami telah memberikan wahyu lccpada Nuh," adalah,

"Wahai Muhammad, sesungguhnya Kami telatr mengutusmu dengan

kenabian, sebagaimana Kami mengutus Nuh dan seluruh nabi yang

telah Aku sebutkan perihal mereka kepadamu dari nabi-nabi yang

sesudahnya, dan nabi-nabi yang tidak Aku sebutkan kepadamu."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10881. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mundzir
Ats-Tsauri, dari Ar-Rabi' bin Khutsaim, tentang firman
Allah, Zr$. L '"aAV d Jt, 

-C,;i' K AL-L-LI -tir

"Sesungguhnya Kami telah mamberilan wahyu kepadamu

sebagaimana Kami telah memberilan wahyu kepada Nuh
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dan nabi-nabi yang kemudiannya," ia berkata, "Maksudnya
adalah, 'Dia telah memberikan wahyu kepadamu

sebagaimana Dia telah memberikan wahyu kepada semua

nabi sebelumnyur.,l54

Disebutkan batrwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullatr
SAW, karena ketika Allah menghinakan kaum yahudi

dengan ayat-ayat yang diturunkan kepada Rasul-Nya SAW,
dan itulatr makna dari ayat, CS{F4;S$ o1\^{Sif JfrSW_';3i i; "Ahti kitab meminta kcpadamu agar knmu

menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari longit,"

Rasulullah SAW membacakan ayat tersebut kepada mereka.

Sebagian kaum Yahudi berkata, "setelah Nabi Musa Ailatl
tidak menurunkan apa-apa kepada seorang pun. Allah lalu
menurunkan ayat-ayat ini sebagai bantahan atas mereka dan

menginformasikan kepada Nabi-Nya dan orang-orang yang

beriman dengannya bahwa sesudah Nabi Musa, Dia telah
menurunkan kitab kepadanya, dan kepada nabi-nabi yang

telah disebutkan dalam ayat ini, dan nabi lain yang tidak
disebutkan pada ayat ini.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10882. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus

bin Bakir menceritakan kepadakq Ibnu Humaid

menceritakan kepada karri, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia
berkata: Mtrhammad bin Abi Muhammad (maula Zaid bin
Tsabit) menceritakan kepadaku, ia berkata Sa'id bin Jubair

'50. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/lll7).
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atau Ikrimatr menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia
berkata: Sikkin dan Adi bin Taid berkat4 "Wahai
Muhammad, tidaklah kami mengetatrui batrwa Allah t€lah

menurunkan sesuatu kepada seorang pun setelah Nabi
Musa." Allah lalu menurunkan ayat yang berkenaan dengan
perkataan keduanya, 2, $ L',x!V d JyUiK $iCl-$
"Sesungguhnya Kami telah mamberikan wahyu kepadamu

sebagaimana Kami telah memberikon wahyu kepada Nuh
dan nabi-nabi yang kemudiannya

Ada yang berpendapat bahwa mereka berkata, "Ketika Allah
menurunkan ayat-ayat yang telah disebutkan kepada mereka sebelum

ini, Allah tidak menurunkan apa pun kepada seorang pun, tidak
kepada Musa, dan tidak pula kepada Isa. Allatr SWT lalu menurunkan

ayat-Nya, iA e ,, $;';,i d;\-C IJE iy "r,.i 3'6i ti:;6j,Dan mereka

tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya

dilrala mereka berkata, "Allah tidak menurunlan sesuatupun kepada

manusia".' (Qs. Al An'aam [6]: 9l), tidak kepada Musa, dan tidak
pula kepada Isa.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10883. Al Harits menceritakan kepadaktl ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'b Al
Quraztri, ia berkat4 "Allah SWT berfirman, ;r(ii JSsji5-"i31$Ci{.d6',Iii 6'Ahti Kitab meminn kcpadamu asar
lramu menurunkan kcpada mereka sebtnh kitab dari langit',

rtt. lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/lll8), Ibnu Athiyah dalatr Al Muharrir Al
Wajiz (21136), dan Al Qurthubi dalarn Al Jam{ li Ahkon Al Qar'an (6/15).



TofsbAth:thabad

hingga ayat, W($'-ii & C.i';'Dan tuduhan merelra

terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zina)'. Ketika ia

membacakan ayat kepada mereka 
-maksudnya 

kaum

Yatrudi- menginformasikan perbuatan mereka yang keji

dan buruk, dan mereka mengingkari semua yang telah

diturunkan Allah, mereka berkata, 'Allah tidak menurunkan

sesuatupun kepada seseorang, tidak kepada Musa dan tidak

pula kepada Isa, dan Allah tidak menurunkan apa pun

kepada Nabi'."

Ia berkata, "Lalu datang pemberian."

Ia berkata, "Tidak kepada seorang pun. Allah SWT pun

menurunkan ayat-Nya, {F';i di ( U 6;i "r.i 
'6 'fi i;'i||

);1 U /5'oon merekn tidak menghormati Allah dengan

penghormatan yang semestinya dikala merela berlata,

"Allah tidak menurunkan sesuatupun kcpada manusia". (Qs

Al An'aam [6]: 9l).t56

Firman Allah: $i: 
"i6 

Ci$i "Dan Kami berikan Zabur

lrcpada Daud.u

Para ahli qira'at berbeda pendapat dalam membaca ayat

tersebut.

Ahli qira'ar Kufatr, mayoritas ahli qira'af penjuru negeri

membaca ayat, 6i: iili 6(t "Don Kami berikan Zabur lcepada

Daud," dengan fathah huruf zai untuk menjelaskan satu kitab.

156. Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al uyun (l/540) dan Ibnu Jauzi dalam Zqd Al
Masir (21241).
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Maksudnya adalatL "Kami berikan Daud sebuah kitab yang diberi

nama 7frvr."

Para ahli qira'at Kufah membacanya, $ii'r$ti W6"Dan
Kami berilan hbur kcryda Dantd," dengan dhammah pada huruf zai,

sebagai bentuk jamak dari kata tunggal j;. Seatan-akan mereka

mengarahkan penaknrilan ayat itu menjadi, "Kami berikan kepada

Daud sebuah kitab dan buku yang besar, dari perkataan mereka, L'i.;
t;:) ;i')i od, dant;) ;:r\l 'i|.;,jika aku menulisnya."

Abu Ja'far berkata: Menurut kami bacaan yang paling tepat

dari kedua bacaan itu adalah yang membacalafazh $it 
"j(t 

Ci,$i
"Don Kami berikon hbur kepada Dantd," denganfathah pada huruf

zai,karena itu adalah nama sebuah kitab yang telah diberikan kepada

Daud, sebagaimana kitab yang diberi nama Taurat telah diberikan

kepada Musa, kitab yang diberi nama Injil telah diberikan kepada Isa,

dan kitab yang diberi nama Al Qur'an telah diberikan kepada Nabi

Muhammad, karena Tabur adalatr nama sebuah kitab yang sudah

terkenal, berkaitan dengan yang telah diberikan kepada Nabi Daud.

Orang Arab pun biasa menyebutnya dengan Z,abw Daud, karena

dengan narla tersebut kitab itu menjadi terkenal di seluruh umat

manusia.

eea
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z,$e;)ii $7"; k e& iii;3'i\735
t1 ,H6i{ifri?3

"Dolrt (Kami telah mengutus) rasal-rastrl yangsunggzh
Karri kisahl<an tenta ng merelca kcpadfrnnl ilalrulu, ilmt
rastrl-rasttl yang tidak Kmni kisahl<on tentang mselra

l<epada.m* Dan /J,lah telah berbicaro lnpd" lvrusa dengan
langntng.o

(Qs. An.Nisaa' f{lt 164)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, ..Sesungguhnya

Kami telah memberikan wahyu kepadamu, sebagaimana Kami telah
memberikan wahyu kepada Nuh dan para rasul yang telah Kami
ceritakan kisahnya kepadamu, dan para rasul yang tidak kami
ceritakan kisahnya kepadamu." Barangkali ada yang berkata, ..Jika

maknanya seperti itu, maka bagaimana dengan ayat, \i3j ,Dan

(Kami telah mengutus) rasul-rasul', yang berkedudukan nashab dan
bukan khafadh?" Dikatakan, "Menjadi nashab karena tidak
kembalinya huruf Jl kepadanya, yME meng-Hrafadh-lcan isim-isim
sebelumnya. Sekalipun isim-isim sebelumnya itu berkedudukan
Hrafadh, namun maknanya nashab, karena makna pembicaraannya
adalah, "sesungguhnya Kami telatr mengutusmu sebagai seorang
rasul, sebagaimana Kami telah mengutus Nuh dan nabi-nabi lain
sesudalrnya. Jadi, kalimat "rusul" dalam i'rab menladi ma'thufkepada
makna isim-isim sebelumny4 karena yang terputus adalah maknanya,
bukan lafazlnya, sehingga tidak kembari kepada khofadh.
Sebagaimana ucapan seorang penyair,
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y;- n ...rj:\t, s s#;{;rt ...tH d *iu ; i
tf;-,FU:

"Seandainya lamu berikan serpihot-serpilun roti yang berserakan
lrepadanya, dan telur yang dimasakdengan gula, malca tidaHah io

senang dengan lwl itu hinggo ia mabuk"rsT

Lafazh "rttsul'.terkadang bisa berkedudukan menjadi nashob,

karena berkaitan dengan huruf wau f il. Maksudnya adalah, ..Kami

juga menceritakan rasul-rasul kepadamu dari sebelumnya.',

Sebagaimana Allatr berfirman, |,l,JJtif.{A'dit6'4i3 eit - 
jLi;

"Dia memasukkan siapa yang dikchendaki-Nya ke dolam rahmat-Nya
(surga). Dan bagi orang-orong zhalim disediakan-Nya adzab yang
pedih." (Qs. Al Insaan [76]: 3l). Disebutkan pula bahwa qira,at
s?pgrti itu terdapat_dalarn qira'atUbay, yaitrl 35; &t*si ,y),
Zr5; e;5 i ,ytt:t |fr ur"Dan (Kami telah mengutus) rasul-

rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu

dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang merelca

kepadamu."rs&

Apabila dibaca seperti itq maka ia akan berkedudukan rofo',
karena penyebutannya kembali pada ayat" 6{; &*5t uKami

kisahlran tentang mereka kepdamu dalntltl"

ts7

t5t
. Tidak diketahui orang ),ang mengatalen slrair ini-
. Abu Hayyan dalam Al Bahr Al L,{uhith (4/l3S) dan Al Qurthubi dalam Al Jani,

li Ahkam Al Qur'm (6/lE).
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Firman Allah: t' ,H 8i ,.dt -T *Oo, Allah telah
berbicara kepada Musa dengan langsung."

Maksudnya adalah, "Allah berbicara langsung kepada Nabi
Musa."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut
adalah:

10884. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Nuh bin
Abi Maryam menceritakan kepada kami bahwa ia ditanya
seseorang, "Bagaimana caranya Allah berbicara langsung
dengan Nabi Musa?" Ia berkata, ..Dengan berdialog secara

langsung."l5e

10885. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Usamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Mubarak, dari
Ma'mar dan Yunus, dari Az-Zuhi, dari Abi Bakar bin
Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, ia berkata: Jazd bin
Jabir Al Khutsa'imi mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku
mendengar Ka'b berkata, "Tatkala Allatr SWT berbicara
kepada Nabi Musa, Dia membicarakan semwlnya secara

langsung kepada Nabi Musa sebelum beliau sempat
berbicara 

-yakni sebelum Nabi Musa berbicara- Nabi
Musa lalu berkata, 'Wahai Tuhanku, aku tidak mengerti'.
Allah lalu berbicara dengan ucapan lain. Nabi Musa
kemudian berkata, 'Wahai Tuhanku, seperti inikah bicara-
Mu?' Allah berfirman, ,Biarpun kamu mendengar

t5'. lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/tl2}\.
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Wrl@taanht ---artinya bentuk perkataannya- lcamu tidak
alcan menj adi a1)a-apa' ."

Ibnu Waki berkata: Abu Usamah berkata: Abu Bakar Ash-

Shughani menambatrkan kepadaku tentang hadits ini,
"Dikisahkan bahwa Musa AS berkata 'Wahai Tuhanku,

apakatr bentuk rupa-Mu menyerupai perkataan-Mu?' Dia
menjawab, 'Tidah namun bentuk don rupa-Ku hampir
serupa dengan perkataan-Ku, bahkan lebih keras dari suara
petir yang terdengar di telinga manusia'."rffi

10886. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Usamatr menceritakan kepada kami dari Umar bin Hamzah

bin AMullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar

Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi berkata: Musa ditanya,

"Tidakkah ucapan Tuhanmu itu serupa dengan makhluk?"

Musa menjawab, "Petir yang tenang."l6l

10887. Yunus bin AMul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

AMullah bin Watrab menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata:

Abu Bakar bin Abdurratrman mengabarkan kepadaku, bahwa

Ja",a bn Jabir Al Khutsa'imi berkata "sebelum Musa

berbicara Allah telatr mengucapkan seluruh ucapan-Ny4

baru setelah itu Nabi Musa mulai berbicara, 'Wahai
Tuhankq demi Tuhan, aku tidak mengerti perkataan ini?'
Allah kemudian berbicara dengan lisan lain yang serupa

dengan suaranya Musa lalu berkata" 'Wahai Tuhanku, inikah

Ibnu Abi Hatim dalam ta8ir (4/l I l9), Al Baihaqi dalam Al Asmo wa Ash-Shi/izt
(hd. 601), dan Abu Nu'aim dalam Hilyah Al Aulia gilq-
Ibnu Afriyah dalam Al Llulwrir Al Wajiz (21137).

160

l6t
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perkataan-Mu?' Dia menjawab; 'Bukon'- Beliau berkata,

'Apakatr bentuk dan rupa-Mu merupakan sesuatu yang

serupa dengan perkataan-Mu?'Dia menjawab, 'Tidah namun

bentuk-Ku hampir serupa dengon perkataan-Ku, bahkan

lebih keras daripada suara petir yang didengar oleh

manusia'."162

10888. Ibnu Abdurrahman Al Barqi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Zvhair
menceritakan kepada kami dari Yahya, dai Az-Zvhi, dari

Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari

Jazabin Jabir, bahwa ia mendengar Ka'b Al Ahbar berkata,

"Sebelum Nabi Musa berbicara, Allah telah terlebih dahulu

berbicara kepada Nabi Musa, baru setelah itu Nabi Musa

memulai pembicaraannya, 'Wahai Tuhanku, apakah maksud

perkataan itu? Aku tidak dapat memahaminya'. Allah
kemudian berbicara dengan perkataan lain yang serupa

dengan perkataan Musa. Musa lalu berkata, 'Apakatr bentuk

dan rupa-Mu serupa dengan perkataan-Mu?' Dia menjawab,

'Tidak, [akan tetapi bentuk dan rupa-Ku hampir serupa

dengan perkataan-Ku, bahkan lebih keras daripada suaro

petir yang terdengar. "J.163

10889. Abu Yunus Al Makki menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Abi Uwais menceritakan kepada kami, ia berkata:

Saudaraku mengabarkan kepadaku dari Sulaiman, dari

. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/lll9), Abu Nu'aim dalam Hilyoh Al Aulia
(61210), dan Ibnu Katsir dalam tafstr (41382).

. Apa yang terdapat antara tanda "[]" tidak terdapat pada manuskrip yang ada
pada kami, dan kami mendapatkannya dari naskatr yang lain, serta atsar yang
diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam ,{ I Ausah (l D96')-
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Muhammad bin Abi Atik, dari Ibnu Syihab, dari Abi Bakar

bin AMurrahman bin Al Harits bin Hisyam, bahwa Jazabin

Jabir Al Khutsa'imi mendengar Ka'b Al Ahbar berkata,

"Sebelum Nabi Musa, Allah terlebih datrulu membicarakan

semtranya kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun berkata.

'Wahai Tuhanku, demi Allah, hal ini tidak dapat aku

mengerti'. Allah kemudian berbicara dengan perkataan lain
yang serupa dengan perkataan Nabi Musa. Nabi Musa pun

bertanya, 'Apakah seperti ini perkataan-Mu?' Allah
berfirman,'Seandainya Aku berbicara dengan perkataan-Ku,

niscaya kamu tidak akan mengerti apa-apa'. Nabi Musa lalu

berkata, 'Wahai Tuhanku, apakah bentuk dan rupa-Mu

serupa dengan perkataan-Mu?'Dia menjawab, 'Tidak, nomun

bentuk dan rupa-Ku hompir serupa dengan perkataan-Ku,

bahkan lebih keras daripada suara petir yang terdengar

(oleh manusio)'."'@

10890. Ibnu Abdurratrim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Zrfialrr

menceritakan kepada kami dari Y.,lryu, dari Az-hthn, dari

Abi Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari

Jaza, bn Jabir, batrwa ia pematr mendengar Ka'b berkata,

"Sebelum Nabi Musa memulai pembicaraannya, Allah

terlebih datrulu membicarakan semuanya kepadanya. Setelah

itu barulah Nabi Musa memulai perkataannya, 'Wahai

Tuhanku, hal ini tidak dapat kumengerti'. Allah kemudian

berbicara dengan ucapan lain yang serupa dengan ucapan

Musa. Musa lalu berkata, 'Watrai Tuhanku, apakatr ini

t*. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/ lllg).
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perkataan-Mu?'Allah berfirman, Jika Aku berbicara denean

perkataan-Ku, pastilatr kamu tidak mengerti apa-apa'. Nabi
Musa lalu berkat4 'Walni Tuhanku" apakatr bentuk-Mu
menyerupai perkataan-Mu?' Allatr menjawab, fidah namun

bentuk dan rupa-Ku lwmpir serupa dengan perkataan-Ku,

bahlcon lebih kcras daripada suara petir Wrg
terdengar'. "165

ooo

Wi:1"* ;{t :g ,,yuli,Kg Sr+l; t;i fi,3
(.&Q;i'i|{,(s

" (Merel<a Karni utus) selalcu rusttl.rasul pen$awabqita
gembiro dm pembui peringatmt agar sapaya fidak adfl

alasanbagi morutsia membantah y'.J;lah sesudah iliuttrmya
rastil.rasal ial- Dan adalah y',Jllah MalwPql<asalrgi Malw

Biiakana."

(Qs. An,Nisaa' [4]: 165)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, 
E';, JyqittSlgf$il1y

2rfi L |4t5 "sesungguhnya Kami teTah mamberikan wahyu
lcepadamu sebagaimana Kami telah memberikan walryu kcpada Nuh
dan nabi-nabi yang kemudiannya," kemudian disebutkan, i6
"(Merelca Kami utus) selaht rasul-rasul, " berkedudukan sebagai

16. m- AMullah bin Ahmad dalan As.Sunnah (lDS3) dan Abu 11u'aim datam
Hilyah Al AuliyaGnD.
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nashab, karena sudah tentu termasuk dari nama-nama nabi yang telah
disebutkan.

,Jii "Pembcwa berita gembiro," maksudnya adalah,

"Mengutus mereka sebagai rasul kepada hamba-hamba-Ku, membawa

kabar gembira dengan ganjaran patrala-Ku, karena telatr menaati-Ku
dan melaksanakan perintatr-Ku, serta membenarkan para rasul-Ku."

{U$i "Dan pemberi peringatan," maksudnya adalah,
"Mengenai siksa-Ku lantaran telah menentang-Ku, melanggar
perintah-Ku, dan mendustakan para rasul-Ku."

,#Si ; "i|L )rt iF ouS'JK {l"Agar supaya tidak ada

alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul
frz," maksudnya adalah, "Aku telatr mengutus rasul-rasul-Ku kepada

hamba-hamba-Ku dengan membawa kabar gembira dan peringatan,

supaya tidak ada alasan bagi orang-orang yang telah ingkar dan

menentang-Ku, atau menyimpang dari jalan-Ku dengan berkata, Tika
engkau menghendaki maka datangkanlatr siksanya', seb4gaimana

firman-Ny4 S)4'$3 6 f n,iryi1'* * {;:fay JLf {5
'Mengapa tidak Engkau utus seorang rasul lcepada lcam| lalu lcami

mengilafii ayat-ayat Engkau sebelum kami menjadi hina dan

rendah'? " (Qs.Thaahaa l20l: 1.3a)

Lalu ia mematahkan alasan dan argumen orang-orang yang

tidak mengakui keesaan-Nya dan melanggar perintatr-Nya dengan

mendatangkan alasan yang kuat, hingga mereka tidak bisa

membantahnya lagi. Juga menunjukkan kepada mereka dan 5qnua

makhluk-Nya batrwa hanya Dia yang mempunyai huiiah yang kuat.

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:
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10891. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, mengenai ayat, W\ 't; "1iL ;ti 'e 
'.-Y$itK Y

"Agar supaya tidak alasan bagi manusia membantah Allah

sesudah diutusnya rasul-rasul itu," ia berkata, "Tidak ada

seorang rasul yang diutus kepada kami'"166

* b-F ';f $(3 "Don adaloh Allah Maha Perkasa lagi

Maha Bijal<sana," ia berkata, "Allah senantiasa Maha Perkasa untuk

membalas perbuatan yang dilakukan makhluk-Nya tentang

pengingkaran dan maksiat yang dilakukan terhadap-Nya, sesudah

menguatkan alasan dengan mendatangkan rasul beserta bukti-

buktinya. Dia Matra Bijaksana dalam mengatur dan mengendalikan

mereka."

ooo

t*. lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll20). Lihat Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir
(2D56').
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iK43i5'- e-.)-ru,,'d; @t SJ t4 3;s-{ifi 6,)

" (Muel<a tidf,k mctu mengctl<ui yong diamlnrl<m lccpadmrut

itu), tetapi /Jlah mengal<ui Al Qw'an yong diamurlan-
N y a l<epadannt. /Jlolh tnenut:urll<mtny a dengan ilnru-N y a;

dmt malailcat rnalail<nt pun mafadi saksi (p"la). Cul<uplah
Nlah y arrg mengal<uiny a."

(Qs. An,Nisaa' l4l:. L66)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Jika orang-orang

Yahudi mengingkari apa yang telatr Kami watryukan kepadamu

berkenaan dengan permintaan mereka agar kamu menurunkan kepada

mereka sebuah kitab dari langit, lalu mereka berkata kepadamu, 'Allatr

tidak lagi menurunkan sesuatu kepada seorang pun', maka mereka

telatr mendustakanmu. Mereka telah mendustakan apa yang telah

diperintahkan, sebagaimana perkataan mereka, 'Tetapi Allah

menyaksikan Al Qur'an yang telatr diturunkan dan diwahyukan

kepadamu. Allah mengakui bahwa Dia menurunkan kitab itu
kepadamu dengan ilmu dari-Nya, bahwa kartru adalah sebaik-baik

makhluk-Nya, dan kamu adalatr hamba-Nya yarug paling bersih di

antara hamba-hamba-Nya yang lain, dan para malaikat pun

menyaksikan turunnya Al Qur'an kepadamu. Oleh sebab itu,
janganlah kamu bersedih hati dengan pendustaan orang-orang yang

mendustakanmu dan pertentangan dari orang-orang yang

menentangmu."

"*--*;1$8zi;5_
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(r=f ;;L, Jfi "Cukuplah Altah yang mengahtinya,,,
maksudnya adalah, "cukuplatr Allah mengakui kebenaranmu, bukan
yang lain selain dari makhluk-Nya. Jika Tuhanmu mengakui
kebenaranmu, maka kedustaan orang yang mendustakanmu itu tidak
akan membahayakan dirimu."

Dikatakan, "Ayat ini diturunkan kepada kaum yatrudi yang
diajak oleh Nabi untuk mengikuti ajaran-ajarannya, dan
menginformasikan kepada mereka batrwa mereka sebenarnya
mengetahui kenabiannya, nzrmun mereka mengingkari kenabiannya
dan pengetahuan kenabian tersebut."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10892. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: yunus

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia
berkata: Muhnmmad bin Abi Muhammad (maula Zaid bin
Tsabit) menceritakan kepadaku" ia berkata: Sa,id bin Jubair
atau Ikrimah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, ia
berkata, "sekelompok Yahudi datang menemui Rasulullatr
SAW, lalu beliau bersaMa kepada mercka,

tfi S';,, ,j tr:i;j:5J1'{,| !,t;t
'Demi Allah, sesunggulnyo alar tahu bahwa kalian telah
mengetahui bahv,a aht adaloh utusan Allah,.

Mereka berkata, 'Kami tidak mengetahui hal tersebut. Allah
pun mennrunkarl aya! :lI:,A 

"-A\ itl:e 3;S_,iI 6(,,F. 6\ crgU#-'i?:ga6 :r;to,,Mereka tidak mou
mengahti )nng diturunkan kepdamu itu), tetapi Allah
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mengahti Al Qur'an yang diturunl@n-Ny lcepadamu Allah
menurunlunnya dengan ilmu-Nyo; dan malaikat-malaikat
pun menjadi saksi (pula). Cuhrylah Allah yang
mengahtinya'. "167

10893. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq

menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Abi
Muhammad menceritakan kepadaku dari Ikrimatl dan Sa,id
bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "sekelompok yahudi

datang menemui Rasulullah SAW." Kemudian ia
menyebutkan riwayat yang serupa. l6E

10894. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman
A[ah, 'igAii-)-i*,,4'i "AAyS$-Q 3;5_,:r ,#
t1r" fr' ;tl', I 6t#-"Mereka tidak mau mengakui yang
diturunknn kepadamu itu, tetopi Allah mengakui Al Qur'an
yang diturunkan-Nya lcepadamu. Allah menurunkannya

dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi
(pula). Cularylah Allah yang mengahtinya."

Allah mengakui tanpa adanya penyangkalan sama sekali.l6e

ooo

Ibnu Hisyam dalan As-\irah An-Nabawiah Q2ll),Ibnu Abi Hatim dalam
taftir (4/l l20,ll2l), As-Suyuthi dalam Ad-Drr Al Mantsur QD48), dan ia
menisbatkannya kepada lbnu Al Mundzir, serta Ibnu Jauzi dalam Zod At Masir
QN1T.
Ibid
Ibnu Athiyah dalarnAl Muhanir Al Wajiz(2ll3S).

167.

l6t
t69
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ttSesrrnguhnyaofi mg.orangyorJgkafirda1n7,enghd6rJgi
funorrusia) ildri ialm lJilah, benarbenar talah sesct seiauh.

iouhrrya-"
(Qs. An.Nisaa' l{lz L67l

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Wahai Muhammad,
sesungguhnya orang-orang yang mengingkari kenabianmu sesudah

mengetahui hal tersebut, yaitu orang-orang dari golongan yahudi

yang telah diceritakan tentang kisah mereka kepadamu. Mereka juga
tidak mengakui bahwa Allah SWT telah mewahyukan kitab-Nya
kepadamu."

;ti W J,lt!6, "Dan menghalangi (manusia) dari jalan
Allah," maksudnya adalatr menghalang-halangi orang banyak dari
agama yang telah Allah utus kepadamu, kepada makhluk-Nya, dan

agama itu adalatr agama Islam. Sedangkan penghalangan mereka dari
jalan Allah, dengan jalan menyebarluaskan kebohongan kepada orang-

orang yang menanyakan tentang Muhammad kepada merdka, ..Kami

tidak mendapatkan sifat Muhammad tertulis dalam kitab kami," dan
pengakuan mereka yang mengatakan batrwa mereka telah

diamanatrkan untuk tidak mengakui kenabian kecuali pada anak-anak

Hanur dari keturunan Daud, dan apa yang menyerupai dengan hal itu
tentang hal-hal yang dapat menghalang-halangl orang banyak dari
mengikuti ajaran-ajaran Rasulullatr SAW serta membenarkan apa

yang datang dengannya dari sisi Allah.

11, 

= i $$ \k S ;'i,# & 1116, iif{ idii i,y
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Takwit firman Allah, (,, iWik il lBenonbenar telah

sesat sejauh-jauhnya)

Maksudnya adalah, mereka benar-benar telah menyimpang

jauh dari jalan kebenaran, dan mereka terus-menerus membuat

pelanggaran. Singkatnya, mereka menyimpang dari jalan kebenaran.

Maksud dari "menyimpang" adalatr kesalatran mereka terhadap agama

Allah yang telatr diridhai untuk harnba-Nya dengan mengutus rasul-

rasul-Nya.

Ia berkata, "Barangsiapa mengingkari risalah Muhammad

SAW dan menyimpang dari apa yang telatr diutus dengannya dari

agdma sebelumnya, maka ia benar-benar telah terjerumus jauh ke

dalam kesesatan, karena telah menyimpang dari agama Allah, yaitu

agama yang padanya telah Dia utus para nabi-Nya, guna

menyampaikan risalah kepada umat-Nya."

ooo
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"S esnnggrr lmy a u (mg. or drJg y mg kafi, iton nrelatail<an
l<czlwlimmt, Allah sel<ali-lali fidak at<nrJ nwngarnpuni

(ilosa) nrerela dflrl dnak bula) at<frn mernmiuld<an jalan
kepada merel<a, lrn"',nli jalm ke nsalca Jatwnarn; merel<a
k,l<Al di dalarnrrya selomo-lomanya. Dan yang demikinrJ

adalah runah bagi Allah."

(Qs. An-Nisaa' l4l: L6B.L69)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, ..Sesungguhnya

orang-orang yang mengingkari kebenaran risalatr Muhammad sAw,
berarti telah kufur kepada Allah karena telatr mengingkari hal tersebut,
serta berbuat zhalim dengan memilih konsisten kepada kekafiran.
Mereka melakukan semua itu karena sikap iri dan dengki terhadap
bangsa Arab. Mereka juga bertindak sewenang-wenang kepada
Muhammad SAW."

4'A-rt & d 
*,aUot, selali-kali tidak akan mengamptuni

(dosa) mereka," maksudnya adalah, "Allah tidak akan mengampuni
dosa mereka dengan membiarkan mereka lepas dari siksa, justru Alhrl
akan memperlihatkan siksa yang akan menimpa mereka.',

6* #-4{j "Do, tidak (puta) akan menunjutrtran jatan
kepada merelca," maksudnya adalatr, ..Allah SWT tidak akan
menunjukkan jalan kepada orang-orang yang kafir dan zhalim, dan
Dia akan memberikan taufik serta rahmat-Nya kepada orang-orang
yang berjalan di jalan-Nya dengan memberikan ganjaran berupa

--EI
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pahala. Jika mereka (orang-orang yang berjalan di jalan-Nya)

konsisten dengan jalan tersebut maka Dia akan mengantarkan mereka

menuju surga-Nya. Akan tetapi jika mereka melanggar hal tersebut,

maka Dia akan menghinakan mereka, hingga mereka dibiarkan

berjalan melangkah ke neraka Jahanam."

Maksud Allah menyebutkannya dengan kinayatr O--Ht adatah

,!fur, yakni, "Allah tidak akan memberikan Islam kepada mereka,

bahkan Dia tidak akan menolong mereka dari jalan menuju neraka

Jahanam. Maksudnya, "Hingga mereka ingkar terhadap Allah dan

Rasul-Nya, lalu mereka masuk ke dalam neraka Jahanam dan kekal di

dalamnya."

Abu Ja'far berkata: Mereka tinggal di dalam neraka untuk

selamanya.

q;- ;i & qt 'tt(5 *Don yang demikian adolah mudah bagi

Allah," ia berkata, *Mudah bagi Allah untuk mengekalkan omng-

orang kafir ke dalam neraka Jatranam, yaitu orang-orang yang telatr

dijelaskan tentang sifat mereka kepadamrl karena tidak ada seorang

pun yang mampu menghalangi mereka dari masuk ke dalam neraka

tersebut, dan tidak pula baginya mampu melindungi mereka dari

siksaan tersebut.

Jadi, tidak sulit bagi-Nya untuk melalalkan kehendaknya"

karena inr merupakan hal yang mudah bagi Allah, karena Dia yang

telah menciptakan makhluk-Nya dan mengatumya.

ooo
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'ij
@

GW6'# u ;{$ 3,:;i l€ra fi ,i6i W_
(9 V ii 56 6'itt +gi eC ;t't yVfis "fi'Walwi ma'rrusia, sesrngufurya tclah i/lortangRdsut

(Irtfiulwnnrmail iat l<epadamt dengan (nwnbow a) l<ebenuart
ilori Tulwrurru, mal<fl befunarJlah lramu, ituloh y dng lebih

boik bagima. D an ii}u k$rau hfir, (nal& l<elafiran itu
tidak merugilcmt y',Jllah seilikit pun) l<mena sesnngguhnya

dpa yarrg adt dilangit dnn dihmi adnlahlcepunyaan
Nlah. Dan adalah y'.l;lah Malw Mmgetalwi lagi 

^fiahtBiiakanlr,."

(Qs. An,Nisaa' l4k L70l

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, ,i,6i qG ,,Wohai

manusia," adalah kaum musyrik bangsa Arab, meliputi semua

golongan kafir."

3;;5 l€ra $ "sesungguhnya telah datang Rasut

(Muhammad) itu kcpadamu, " maksudnya adalah Mutrammad SAW
telatr datang kepadamu.

'&; ,r 6tU "Dengan (membnva) kcbenaron dori
Tuhanmu," maksudnya adalah, "Dengan membawa Islam sebagai

agama yang telatr diridhai-Nya untuk hamba-Nya."

Ia berkata, *Dari Tuhanmu." Maksudnya adalah agama yang

datang dari sisi Tuhanmu."

'F f+lh6"Maka berimanlah komu, itulah yang tebih baik
bagimu, " maksudnya adalah, "Mereka membenarkan Muhammad dan
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agama yang didatangkan kepadamu dari sisi Tuhanmu, maka

sesungguhnyaWrcaya dengan hd itu lebih baik bagimu daripada kafir
dengan hal tersebut."

ffi .t$ "Don jika kamu kafir," maksudnya adalah, *Jika

kamu mengingkari risalatr-Nya dan mendustakan apa yang

didatangkan kepadamu dari sisi Tuhanmu, maka sesungguhnya

pengingkaran dan pendustaan kamu terhadap hal itu tidak akan

mendatangkan kerugian bagi orang lain, melainkan sebagai buah hasil

usaha kalian sendiri, dan hal itu tidak diperintatrkan kepada kalian
melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW, a*, |*frl, +iAi OV, 8i9
'Karena sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi adalah

lrepunyaan Allah', baik makhluk maupun malaikat. Jika mengingkari

perintah-Nya dan menyalahi aturan-aturan yang telatr ditentukan oleh-

Nya, maka tidak ada satupun dari kalian (makhluk maupun malaikat)
yang dapat mengurangi kekuasaan dan kepemilikan-Nya sedikitpun.

g-- W'ii 'JVt "Dan adalah Allah Maha Mengetahui tagi
Maha Bijaksana", dikarenakan perbuatan taat yang kalian lakukan

yaitu dengan menaati perintah dan meninggalkan larangan-Nya dan
juga perbuatan maksiat yang kamu lakukan kepada-Nya, tentulatr ia

Maha Mengetatrui tempat kembalinya kalian kepada-Nya, karena Dia

Matra Mengetahui perkara yang terjadi diantara kamu, baik itu dalam

hal menaati perintatr dan menjauhkan larangan-Nya q-- "Maha
Bijaksand', maksudnya adalatr Maha Bijaksana dalam memberikan

perintah-Nya kepadamu tentang hal-hal yang telah diperintatr dan

dilarang atasmu dan pada selain yang demikian itu dari pengaturan-

pengaturan yang diberikan kepadamu dan kepada yang lainnya.
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Ahli bahasa berbeda pendapat dalam menakwilkan makna

kalimat yang berkedudukan sebagai nashab pada ayat,',1{i (;,
"Itulah yang lebih baik bagimu."

Sebagian atrli nahwu Kufah berpendapat batrwa Y,alimat (i*
menjadi nashab karena keluar dari lafazh sebelumnya yang telah

sempurna.

Firman Allah, W6 "Maka berimanlah lamu," maksudnya

adalah, "Aku mendengar bangsa Arab melakukan hal itu pada semua

khabar yang telatr sempurna, kemudian menghubungkan kalimat yang

telah sempurna setelah bersambung dengan kalimat i sebelumnya.

Sebagaimana engkau berkata, U t:; Uj t) 'Tentulah kamu

melala*an itu, karena itulah yang lebih baik bagimu', darr '&'rf,
U tt',5> 'yoloulah kamu melakukon perbuotan yang demikian itu,

pasti alrai lebih baik bagimu', atau',) fp h |t'Oo" bertalwalah

kamu kepada Allah, karena itu lebih baik bagimu'."

Ia berkata" "Jika kalimatnya tidak sempurna, maka hanya bisa

berkedudukan sebagai rafo', seperti perkataanmrr, 3U '* it ,fi ot

'Jilro lramu bertalcwa kepada Allah maka itu lebih baik bagimu','serta

"yx,"!$f i!\i# $ 'oo, kesabaran itu lebih baik bagimrzl " (Qs.

An-Nisaa' pl 25).

Ada yang berpendapat bahwa lafazh -* y*g berkedudukan

sebagai nashab, asal kalimatnya adalatr, 'f: G WG "Mako

berimanlah knmu, rtulah yang lebih baik bagimu." Laltt lafaz/r, ,^
dihilangkan, karena menjadi kinayah dan mashdar penghubung

pembicaraan dengan pembicaraan sebelumnya" sedangkan

pembicaraan sebelumnya i[t ma'rifah. Lafazh ,; adalah nakirah,

maka di-nashab-kan karena bersambung dengan ma'rifah, sebab
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terdapatf il yatgdisembunyikan, yang asalnya adalah, ; i@,u.i
i-f "L"kr*rakanlah, maka pelaksanaan itu lebih baik bagimu:, 'rX ,11

U b lqt '!7 "Dan janganlah kamu melakukanny4 karena dengan
tidak melakukanny4 itu lebih baik bagimu." pada saat itu hilang
ma'rifah yang pertama.

Ia berkata, "Bukankah kamu melihat batrwa kinayah yang
kamu lihat dari perkara yang baik itu terletak sebelum khabar? Kamu
berkata kepada seseorang, U ; *ht fl'Bertakwalah kepada Allah,
karena itu lebih baik bagimu', artinya takwa itu lebih baik bagimu.,,

Ia berkata, "Tidak berkedudukan menjadi nashab karena
menyembunyikan latazin '&. Oleh sebab itu, datang qiyas yang

membatalkan pendapat ini. Bukankah kamu juga biasa berkata, il' 6;i,

ry t'; 'Bertakwalah kepada Allah, niscaya kamu menjadi ";gbaik', dan tidak boleh kamu berkata, t* 1' .if' 'Bertakwalah kamu,
niscaya menjadi baik'. Apabila kamu n.rry"-b.rrryikan ott maka

tidak boleh bagimu untuk mengatakan, tfuri Lfioit '11rri menolong
saudara kami', padahal maksudmu adalah, tlli '#'Niscaya kamu

menjadi saudara kami'."

Mereka yang mengatakan pendapat ini menyangka hal seperti

itu tidak boleh dilakukan, kecuali terdapat ;pf r".-u khushus. Lalu
kamu berkata, U ,t r.ii .tr3r "Kedakanlah perbuatan ini, niscaya

baik bagimu," atau U tl- til"|ki Vi *O* jangan kamu lakukan
perbuatan ini, pasti itu lebih baik bagimu." Seharusnya kamu
mengatakan: U t;rl; "kebaikan bagimu."

Orang yang beranggapan bahwa disebutkanny a lafazh tersebut

bersama dengan Jiil t*"rru,.1,ii t.Uit pantas dan lebih baik dari yang

demikian itu.
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T{s*Ah:Ihatui

berkedudukan

sebagai nashab, karena saat ia berkata kepada mereka, l;16
"Berimanlah komu," Dia memerintatrkan mereka dengan hal-hal yang

menjadi kebaikan bagi mereka. Seakan-akan Diaberfirman, tp t:ri-,lt

Vi "Lohrt*nlah, itu lebih boik bagimu.- Begrtu juga dengan ayat,
'H G lifil " Berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) tebih baik

bagimu."

Ia berkata "Hal tersebut dilakukan khusus untuk kalimat
perintatr dan larangan, tidak pada kalimat yang berbentuk khabar.
Kamu tidak dapat berkata, J.t;i'\F9Xf li"Aku berhenti, itu lebih baik
bagiku'. Akan tetapi dua kalimat ini berkedudukan sebagai rafa'
karena kalimat perintah dan larangan itu tersembunyi di dalam kalimat
itu sendiri, seakan-akan kamu keluar dari sesuafu dan masuk kepada

sesuatu yang lain, karena ketika kamu berkata kepadanya .61 maka

seakan-akan kamu berkata kepadany4 ti tr e?t 'Keluarlah-diri ini',
atau /T €'r|itt'Dan masuklah pada yang lain'. Contoh kalimat
tersebut diambil dari syair Umar bin Abi Rabi'ah yang berbunyi,rT0

,r,...1*',.i t:i:;. ,iSt I ly f":_:f;
Sebagaimana kalian a"rUW U * ,trl.t?'Beritatr janji

kepadanya, itu lebih baik bagimu'."

r70. Penyairnya adalah Umar bin Abi Rabi'alL seorang penyair dari kabilah euraisy
yang pada waktu itu ia masih kecil. Kaum Quraisy se,mula enggan mengakui
syairnya, hingga Ibnu Rabi'ah menjadi se,orang penyair terkenal, dan baru
setelatr itu kaum Quraisy mengakui eksistensinya- Ia hidup dari tahrm 644 H
hingga 7l I H. Lihat biografinyadalamA&Diwor (hd. 605).

"r. Bait ini disebutkan dalan Diwan Ltmo bin Abt nabt;ah, dari ryair yang
bertema .rJlo- G>r ii". Bait ini disebutkan dalam Diwan itu dengan redaksi yang

berbeda dari segi maksud dan penjelasan, dan berbunl,'t;,4; ;1 J-tnat
Ad-Diwan (hal.306).
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Ia berkata, "Aku mendengar pada khabar ini, bisa
berkedudukan sebagai nashab. orang Arab biasa berkat4 tat qt €j
4t* ^tii, J.'Aku datang ke rumah, itu lebih baik bagiku, dan aku
meninggalkannya, itu pun lebih baik bagiku'. Dalam hal ini lafazh
tersebut dapat menjelaskan perintah dan larangan bagimu.,'

Ada yang berpendapat bahwa rafazh t:p berkedudukan
sebagai nashab dengan /i'il yang tersembunyi, dan cukuplah
menyebutkanf il yang disembunyikan itu sebagai berikut, ri s;,;: 'l'4t yttf "Janganlah kamu melakukan perbuatan ini, atau lakukanlah
kebaikan ini." Dibolehkan untuk tidak menggunakan J*ii. niUtakan,
u g\- lti s;;l y "J*g*lah kamu melakukan perbuatan itu, itu
merupakan kebaikan bagimu."

Ada yang berpendapat bahwa kalimat t? berkedudukan
sebagai nashab, karena menjadi dhamir yang berkedudukan sebagai
"jowab",6,; & "Nir.uya itu lebih baik bagi kalian.,,

Ia berkata, "Begitulah pada setiap kalimat yang mengandung
perintah dan larangan. "

OOO
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1 ;;t e$;,3 {;'i+-t c:fi l re *rt 1Xr-

Gvir"'ii!6 iJ:;{i .;fr i,;ViL6 L ti; -i; gL

&.c A "* :d 5K 6,*#"t-;"r)1rt G;H
5,,+; or"U 6t >-:'i1 evi *ifii

"W alwi Ahli Kitarb, janganlah lrenau melmtpri batas
dalarn oganarrJt4 d.an jangartlah l<frnw mengual<mt

terhadap /.l;lah l<c,cuali y orttg benar. Seornggzhnya AI
Masihr lso putraMuryarn itu, adfllah utusan Nlah ilm

(y ang tui adi ilengan) l<nlimat.N y d y atg ilis ampail<mr-Nya
lnpadaMaryan, dmr (dengm tiupar) roh iloipada-Nyc-
Malr'o b erinanlah lww lnp ad" y'.lrlah ilmt r as'ul-rasnl-Nya

dmt jangarrloh l<ffiw mengatal<anr' (Tulwn itu) tiga,,
berhentilah (dnri uacapan itu). (Itu) lebihbaikboghrw.

Senrnggufurya y'.J;lah Tulwr Yorrg Mahf, Esa, Ivlalw &rci
AJlah ilmi rnempurryai anak, segalo yang di langit ilff. iti

bumi anahh lceputryam.Nya. Culcuplah Ntah unrr//-
met$adi Penrelihor*"

(Qs. An-Nisaa' l4lz L?l)

t- Takwil fiman Allah: 1t '?",- eljG I v€*S jit{'e:S lt ;"i &1Ji3 (wahai Ahti Kitab, janganlah harrn tncta,mpaui
batos dalam agantan u, dan janganlah kanu nengotakan terhodap
AAah kecuoli yang benar)
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Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, ;+rt j-'V_ *Wohot

Ahli Kitab. " adalah, "Wahai ahli Injil dari golongan Nasrani.,,

'Hp-, j-l;L:j-i "Jongonlah kamu melampaui batas dalam
agamamu," maksudnya adalah, "Janganlah kamu melampaui batas

kewajaran dalam membenarkan agamamu, hingga kamu berlebih-
lebih di dalamnya. Jangan pula kamu mengatakan perkataan lain
terhadap Isa kecuali perkataan yang benar. Jika kamu katakan bahwa
Isa adalah anak Allah, maka perkataanmu terhadap Allah itu bukan
perkataan yang benar, karena Allah tidak mempunyai anak, akan
tetapi Isa atau makhluk-Nya yang lain yang dapat mempunyai anak.,,

"'AS iL ;ti &lJii 1; "Dan jangantah kamu mengatakan
terhadap Allah kecuali yang benar, " asal l<atafutartinya melampaui
segala hal, atau melampaui batas yang memang menjadi batasannya.

Dikatakan, "Dalam hal agama, ia telah melarnpaui batas.,,

t:i ,F;-,>u artinya melampaui batas. Mahalnya harga seorang

gadis karena kecantikannya. Dapat juga dikatakan ir"r ti A'lX-
Diambil dari perkataan Al Harits bin Khalid Al Makhzumi:r72

m 
&b A \r 7.t 3'jl' ...14L:r; :* :;r;*

Juga dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

10895. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkaa: Ibnu Abi Ja,far

. Al Harits bin Khalid bin Al Ash bin Hisyam bin Al Mughirah bin Abdullatr bin
Amr Al Maktzumi. Lihat biografinya dalan Al Agfini (9D61).

. Bait ini disebutkan oleh Abu Ubaidah dalam Maju ll eur'an (t/t43) dan Al-
Zisaz (entri: >u).

172
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menceritakan kepada kami dari bapakny4 dari Ar-Rabi, ia

berkata, "Mereka terbagi menjadi dua kelompok; Wrtama;
kelompok yang berlebihJebihan dalam agama, yaitu

berlebih-lebihan dalam keraguan dan kebencian. Kedua:

kelompok yang meninggalkan dan menyimpang dari perkara

tuhan mereka.lTa

Takwil firmal Altah: irt 3r:;, i7 ;'i & 'g.Jr tiy
'A'C'; i; JyAn\,iL7LUs (sesuossuhnyo At Masii rsa putra

Maryam itu, adalah utusan Allah dan lyang terjadi denganJ

kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan [dengan
tiupanJ roh daripada-Nya)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, '67:li ,;.*- 'g.J Uy
"Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu," adalah, *Wahai ahli

kitab yang melampaui batas kewajaran dalam agarna' sesungguhnya

Al Masih itu bukan putra Allah seperti yang kamu smgkq akan tetapi

Isa itu putra Maryam, bukan putra perempuan lain, dan hanya boleh

dinisbatkan kepada Maryam, tidak kepada yang lain."

Allah kemudian menyifati Isa dengan sifatnya. Ia berkata

"Sifatnya adalatr sebagai utusan Allah. Ia diutus dengan membawa

kebenaran" guna disampaikan kepada makhluk-Nya."

Asd kata al mosih adalah al mamsuh, bentuk nuful (objek)

dirubah menjadi fa'il. AJ.lah menamakan dia dengan nama itu untuk

menyucikan dirinya dari perbuatan dosa.

r71. Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al lJyn (11546).
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Dikatakan, "Menghapus kotoran dan dosa yang melekat pada

anak Adam, sebagaimana ia menyembuhkan penyakit yang berada

dalam tubuh anak Adam, lalu penyakit tersebut dibersihkan."

Oleh karena itu, Mujahid dan yang lain sepakat berkata, "Al
Masih itu Ash-shiddiq."r75

Sebagian orang mengira bahwa asal kalimat ini adalah bahasa

Ibrani atau Siryaniah "t-."1," (masyiha) lalu mengalami perubahan.

Dikatakan Al Masih, sebagaimana dirubatr rsrrla-flarrla nabi yang

terdapat dalam Al Qur'an, seperti Ismail,Ishaq, Musa, dan Isa.

Abu Ja'far berkata: Padahal nama-nama mereka tidak sama

dengan nama Al Masih, karena Ismail, Ishaq, dan nama-nama yang

serupa dengan nama-nama tersebut, merupakan sebuatr nama, bukan

sifat, sedangkan Al Masih adalah sifat. Orang Arab atau siapa saja

tidak boleh mengatakan tentang sifat kecuali sesuai dengan yang ia

pahami, biarpun Al Masih itu bukan diambil dari bahasa Arab dan

orang Arab tidak memahami makna yang dibicarakan dengannya.

Kami telah mendatangkan penjelasan tentang contoh-contoh

hd itu pada pembatrasan yang telatr lalu, maka tidak perlu diulas

kembali dalam pembatrasan ini.

Adapun Al Masih Ad-Dajjal, juga bermalrra Al Mamsuh Al
Ain, yarrg artinya Dihilangkan satu matanya. Dirubah dari bentuk

maful kepada fa'il, sehrrgga makna Al Masih pada Isa AS adalatt

menghapus kotoran dan dosa yang melekat di badan, sedangkan

"'. Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1122). Disebutkan dari Ibrahim An-
Nakha'i bahwa Al Masih adalah Ash-Shiddiq.
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makna Al Masih Ad-Dajjal adalah dihilangkan sebelatr matanya yang

kiri atau yang kanan, sesuai sabda Rasulullatr SAW tentang hal itu.176

Firman Allah: i7 SL-rii;fi ,L\Ut "Don (yans terjadi
dengan) lralimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam,"
maksudnya adalah risalatr yang telah diperintahkan Allah kepada

malaikatnya untuk diberikan kepada Maryam, sebagai kabar gembira

dari Allah untuknya. Hal ini disebutkan oleh Allatr SWT dalam ayat,

U'*.83,4&'iiiyi3-*-';^<;ni4Ciy"(Ingattah),ketitumataitat
berlrata, 'Hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakon kamu

(dengan kelahiran seorong putra yang diciptakan) dengon lalimat
(yang datong) daripada-Nya'." Maksudnya adalah dengan risalah

dari-Nya dan kabar gembira dari sisi-Nya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10896. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdwrazzaqmengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
Allah, 67 Jt-liit;fi 

"ai+r;t 
"Dan (yang terjadi dengan)

lralimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam," ia
berkata, "Yaifu tentang perkataan-Nya, 'Jadilah', maka
jadilatr ia."t77

Telah kami jelaskan perbedaan pendapat yang terjadi di
kalangan ulama Islam mengenai hal itu pada pembahasan yang lalu,

HR. Muslim dalam Shahih (412248,2933) dan Ahmad dalarn Musnad (3/201).
Abdwrazzaqdalam tafsir (l/485), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l123), dan Al
Qurthubi dalan Al Jami' li Ahkam Al Qur'an (6122).

t76

t77'.
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berikut dalil yang benar dalam menakwilkan ayat tersebut, maka tidak
perlu mengulasnya kembali dalam pembatrasan ini.l78

Firman Allah, ii Jytiifi "Yong disampaikan-Nya kepada

Maryam, " maksudnya adalah memberitahukan dan menyampaikan
kepadan."-a. Sebagaimana dikatakan, "Aku menyampaikan kalimat
yang baik kepadamu." Maksudnya adalah, 'Aku memberitahukan

kalimat baik itu kepadamu, dan aku membicarakan perkataan baik itu
kepadamu."

Firman Allah: U'Aft"Dan (dengan tiupan) roh daripada-
Nyo." Kaum cendekiawan berbeda pendapat dalam menakwilkan
makna ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maksud ayat, U ['ri "non
(dengan tiupan) roh daripada-Nya," adalah, ditiupkan roh dari-Nya.
Hal itu bisa terjadi karena Allah memerintahkan Jibril AS untuk
meniupkan roh ke dalam perut Maryam. Oleh karena itu, peniupan roh
itu dinisbatkan kepada Allah, karena Dia yang memerintahkan, dan

pasti terjadi.

Ia berkata, "Disebutkan dengan peniupan roh karena angin

yang ditiup itu keluar dari roh."

Penjelasan tentang hal tersebut diambil dari perkataan Dzi Ar-
Rimmah dalam menjelaskan sifat api:

,4 y', Gt;1'l!is'f ;W, +';^3 ,t4!k |2.i. t5

l?E. Lihat tafsir ayat 45 dari suratr Aali 'Imraan.
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...tr"t r$r4 ei,r,:*)t ..q:0 ,:lJlyla.rt d J,
q UU'SLrj ,ri,oJr r1J, ..&ti ,*At ,r.6- u t4 .rvt

'" 
t-

...[t;],t1 or,!:;-\ ,lrtlt ...Lrt t?'5, y'e |X a1
nssk q.a.$:rLi ,9')t tb ...frs Ci )F A -; ai

Mereka berkata, "Maksud ucapan 'e:ir. ri=-f uaAun
'Ari" 'Hidupkanlah ia dengan tirp*rrrr,.,; - 

- '

Sebagian berpendapat bahwa maksud ayat, U ['; 
*Oo"

(dengan tiupon) roh daripada-Nyo,u adalah, Allah menghidupkan
manusia hanya dengan berkata 'r! *Judiluh.-

?_ Mereka juga mengatakan bahwa maksud firman Allah, b3j
'^i'Dan (dengan tiupan) roh daripada-Nyo,, dan rahmat dari-Nya

1.elagaiyana Allah SWT berfirman pada tempat yang lain, i'r{,i, e;.""dan menguatkan mereks dengan pertolongan yang datang
daripada-Nya." (Qs.Al Mujaadilatr [58]: 22).

Ia berkata, *Makna dalam pembahasan ini adalatr kasih sayang

dari-Nya."

t". Bait-bait ini disebutkan dalam Diwon Dzi Ar-Rimmah darisyairnya yang sangat
populer, yang bertema *vri4;i. Bait ini juga disebutkan datarn )rnson (enti:
6r-,). Malsud ucapanny4 .,{u adalah api,,4t? yang artinya aku menutupinya.

'cil: ,.-G!r artinya pakaian yang sudah usang. Dapat juga diartikan dengan kain
yang terbuat dari sutra. Maksud lafaztr J;-Jr adalah barang-barang yang berat
dari jenis kayu, dan clJr maksudnya daun yang kering. Lrhat Ad-Diwan (hal.
184).

ti;i
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Ia berkata, "Allah memberikan kasih sayang dan ratrmat-Nya

kepada Isa terhadap pengikutnya serta orang yang beriman sekaligus

membenarkan-Nya, karena Allah memberikan petunjuk jalan

kebenaran kepada mereka."

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalatr, *Allah

menciptakan dan membentuknya dengan tiupan roh dari-Nya.

Kemudian mengutusnya kepada Maryam, lalu roh itu masuk ke dalam

perutnya, lalu Allah menciptakan roh Isa AS."

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat
berikut:

10897. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin
Abdullah bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ja'far mengabarkan kepadaku dari Ar-Rabi, dari Abu Al
Aliyah, dari Ubay bin Ka'b, tentang firman Allah, ii5 A ty
'fr;i ;rrriL o2 i'rt -,,'u "Dan (ingatlah), kltil@ Tuhanmu

mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi
mereka," (Qs. Al A'raaf l7l: 172), ia berkata, "Maksudnya

adalatr tnengeluarkan mereka, lalu diciptakan roh bagi

merek4 kemudian dibentuk, lalu mereka dapat berbicar4

maka Isa pun merupakan bagian dari roh-roh yang telatr

ditetapkan sebagai nabi-Nya Kemudian roh tersebut dikirim
kepada Maryam, dan roh itu masuk ke dalam diri Maryam,

maka tidak lama kemudian Maryam pun hamil, sama seperti
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yang telatr dibicarakan sebelumnya dalam pembahasan

mengenai 'roh Isa 45r.r:l8o

Ada yang berpendapat bahwa maksud "roh" di sini adalah

Jibril AS. Mereka berkata, "Maksud pembicaraan ini adalah, 'Juga

kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, dan roh yang

disampaikan dari Allah kepadanya'."

Mereka berkata, "Jadi, lafazh 7'r1t *o'thuf dengan ayat, -liiirt

'Yang disampaikan-Nya kepada Maryom', berfungsi untuk

menyebutkan nama Allah. Maksudnya adalah kalimat yang

disampaikan kepada Maryam itu datang dari Allah, kemudian baru

setelatr itu dibawa dan disampaikan oleh Jibril AS."

Abu Ja'far berkata: Semua pendapat ini mempunyai sudut

pandang yang tidak jauh berbeda dan tidak menyimpang dari

kebenaran.

Takwit firman Arah : f" l;irf"-;rfi \J ;; Si .1;i; $V iLG

"?3 (Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya

dan janganlah kamu mengatakan, "(Tuhan itu) tiga,' berhentilah
(dari ucapan itu). Qtu) lcbih baih bagimu)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, .-rtii3 iiViLG "Mako

berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya, " adalah, *Wahai

ahli kitab, berimanlatr dengan keesaan dan ketuhanan Allatr, bahwa

t80. lbnu Abi Hatim dalam tafsir (5/1613).

dsLJ
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Dia tidak beranak, dan berimanlah kepada rasul-rasul-Nya dengan apa

yang didatangkan dari sisi Allah kepadamu, dan tentang apa yang

telah diberitahukan kepadamu, bahwa Allah itu Esa, tidak ada sekutu

atau teman bagi-Nya, dan tidak pula mempunyai anak."
el-r, , , ,/
ie.li 1j;" {j " Dan i anganlah l<amu mengatakan,' (Tuhan itu)

tiga', maksudnya adalah, "Janganlah kamu mengatakan bahwa Tuhan
itu ada tiga." Di-rafa'-kannya lafazhl5f k*"rru menghilangkan dalil
yang jelas, yaitu ar. Jadi, makna pembicariumnya adalah, "Janganlah

kamu mengatakan bahwa mereka (Tuhan) adatiga."

Dibolehkan menggunakan bentuk kalimat tersebut, karena

perkataan itu hanya sebuah cerita, dan kaum Arab biasa melakukan

hal seperti itu dalam kisah dan cerita, dan diantaranya juga terdapat

firman Allah yang berbunyi, ,fJi 'tr):t ''j;tfr t;b *Nanti (ada

orong yang akon) mengatakan (jumlah mereka) adalah tiga orang
yang keempat adalah anjingnya. " (Qs. Al Kahfi llSl:22)

Begitu juga setiap yang disebutkan dari bentuk marfu ' sesudah

sebuatr perkataan, tidak ada rafa'bersamanya, maka di dalamnya

mengandun g dhamir isim rafa' untuk isiz tersebut.

Allah lalu berfirman kepada mereka dengan memberikan
peringatan kepada mereka terkait perkataan dusta yang telatr mereka

katakan mengenai Allah, lr{,tt *Berhentilah (dari ucapan itu)."
Wahai orang-orang yang mengatakan bahwa Allah ada tiga,
berhentilah dari kebohongan yang kamu katakan, dan berhentilah dari
perbuatan syirik kepada Allah, karena berhenti dari hal itu akan lebih

baik bagimu daripada tetap mengatakannya. Jika kamu tetap

melakukan perbuatan tersebut dan tidak kembali kepada kebenaran

yang telatr Aku perintahkan untuk kamu pegang hingga Hari Akhir,
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maka Allah pasti akan menyegerakan siksa-Nya atas perkataan yang

telah kamu katakan itu."

Takwil firman Allah: "i; ,^ 5K 6;"1*"f-;"d1rt 6t
5,+; ;'\ u{jV;'li evi+rrAti OC A"sesungguhnya Attah

Tuhan Yang Maha Esa, Moha Suci Allah dari mempunyai onak,

segala yang di langit dan di bumi adalah l<cpunyaan-Nyo. Cukuplah

Allah untuk menjadi pemelihara."

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, 'i*-5 'iy ',ii Gy

"Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa," adalah, "Wahai orang-

orang yang mengatakan bahwa Allah itu ada tiga, padahal sesuatu

yang mempunyai anak tidaklah pantas disebut tuhan, begitu juga

orang yang mempunyai teman, maka tidak boleh dijadikan sebagai

Tuhan yang patut disembah, akan tetapi Allah adalah Tuhan yang

patut disembah, Tuhan yang Esa yang harus disembah, tidak ada anak,

orang tua, teman, atau sekutu bagi-Nya."

Allah SWT menyucikan diri-Nya dengan mengagungkan diri

dan mengangkat diri-Nya dari apa yang telah dikatakan oleh orang-

orang kafir yang menjadi musuh Allah tersebut, Dia berfirman,

"nt ii 5K ; l^l;-"l."Maha Suci Allah dari mempunyai anak"
Maksudnya adalah, "Allah meninggikan dan mengagungkan Dzat-

Nya sendiri serta menyucikan diri-Nya dari perkataan yang

mengatakan batrwa Dia mempunyai anak atau teman."

Allah SWT lalu menginformasikan kepada hamba-Nya batrwa

Isa dan ibunya dan apa yang ada di langit dan di bumi itu adalatr

hamba dan makhluk-Nya, dan Dia yang memberikan rezeki dan

menciptakan mereka semua, mereka membutuhkan diri-Ny4 dan hal

itu merupakan bantahan dari-Nya terhadap orang yang mengira batrwa
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Al Masih itu anak-Nya. Jika Isa memang anak-Nya, seperti yang

kamu katakan, maka Isa pasti tidak membutuhkan-Nya. Dia

berfirman, A'ii "1-Yj errAi O( A "Srgol, yang di langit dan di
bumi adalah kepunyaan-Nyo." Maksudnya, "Segala yang ada di langit

dan di bumi merupakan kepunyaan-Nya, baik makhluk maupun

malaikat. Dia yang memberikan mereka rezeki, dan Dia pula yang

mengatur mereka, maka bagaimana mungkin Al Masih itu anak Allah,

karena Isa berada di bumi, sedangkan Allah berada di atas langit dan

tidak keluar dari singgasana-Nya?"

Firman Allah: {gj i;U 6 *Culatplah Allah untuk

menjadi pemelihara," maksudnya adalah, "Cukuplah Allatr yang

mengatur dan memberi rezeki kepada semua makhluk yang ada di

muka bumi yang membutuhkan diri-Nya dan tidak membutuhkan

yang lain."

OOO
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'^<451: J&;iJ{ni
$Li#;:;i'*?i3', -;';\+ w

e

r){I:.i ii';ti.A(
;it6*<rK

@\:;
"AI Masih sel<ali-l<ali tidak enwolrJ menjadilwnrbabagi
AJlah, dnn ddak (p"la enggan) malail<at-malaikat yolttg

terdel<at (l<cpada Nlah). Barangsiapa yang enggon dnri
menyembah-Nya dmt menyombong!<,an diri, nanti y'Jlah

al<mt mengumpull<mt mer eka s enrua kep ada,N y a."

(Qs. An.Nisaa' l4l: L72)

Takwit firman Attah: 73 ;tL$? <rK J &*1Ji.'^#4 j
'ui:A '-K+li (Al Masih sekali-kali tidak enggan meniadi hamba

bagi Allah, dan tidak [pula engganJ malaikat-malaikat yang

terdekat [kepada Allah)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, &ji .1{4 i *Al

Masih selrali-kali tidak enggan," adalah, "Al Masih sekali-kali tidak

merasa enggan, rendah diri, dan sombong."

;iL$;; <rK J *Meniadt hamba bagi Altah, " maksudnya

adalatr tidak malu menjadi hamba Allah.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10898. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
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Auah, 'r{:Ai 
2^<4li*;;g6+<rfi 

J &ji.l{fr- j*Al Masih sekali-kali tidak enggan menjodi hamba bagi
Allah, dan tidak (pula enggan) molaikot-malaiknt yang
terdekat (kepada Allah)," bahwa maksudnya adalah, Al
Masih dan malaikat tidak pernah merasa malu menjadi
hamba Allah.rsr

Firman Allah: Z;A '-^<1i fj,,Do, tidak (puto enggon)
mal ai lrot-mal aikat yang t er de kat (kepada Allah), " maksudnya adalah,

"Malaikat juga tidak akan pernah merasa malu dan enggan untuk
mengakui bahwa ia adalah hamba Allah, dan rasul-rasul-Nya yang

terdekat pun tunduk serta taat kepada perintah-Nya dan mendekatkan

diri mereka. Dengan demikian, ditinggikan derajat mereka di atas

makhluk-Nya yang lain.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10899. Ja'far bin Muhammad Al Bazuri menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Al
Ajlah, ia berkata: Aku berkata kepada Ad-Dhahhak,

"Bagaimana dengan orang-orang yang mendekatkan diri
mereka?" Ia berkata, "Mereka lebih dekat kepada langit yang

kedua."l82

tt'. Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll24).
It2. As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (8/448) dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Humaid.
Al Ajlah adalah Ajlah bin Abdullah bin Hujiyah dengan muhmarah dan huruf
jim, dikinayahkan dengan sebutan Abu Hujiyah Al Kindi. Ada yang
mengatakan bahwa ia bernama Yahya. Ia termasuk golongan perawi yang
tsiqah dari tingkatan ketujuh. Ia wafat dalam usia 145 tahun. At-Taqrib (hal.
e6).
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Takwil firman Allah: ]HJi .r"r+- w J*..::r- ,;i
eG -1,-i## 

(Barangsiapa yang enggan dari menyembah-Nya

dan menyombongkan diri, nanti Allah akan mengumpulkan mcreka

semua kepada-Nya)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah orang yang sombong

dan enggan menyembah Tuhannya, merasa malu dan rendatr diri
dalam melaksanakan taat kepada-Nya terhadap semua makhluk-Nya,

dan angkuh dalam melaksanakan hal tersebut.

G -t-.if# 
"Nanti Altah akan mengumpulkan merekn

semua kepada-Nya, " maksudnyaadalah, pada Hari Kiamat Allah akan

membangkitkan mereka, mengumpulkan mereka semua untuk

menepati janji-Nya kepada mereka.

oo(E

i i+ij ;itA ;4-# *rrAi 1 3>7, 1 }7( <zili tr
Qtli ;4 t{, Itre{,^ *6 

\ Kfr Q 51 GY, .;;;
,;liqj fi gi i;45'1{5 q)

' AiIaDrm or(mg- oftmg y ar.g berimmr ilm berhnt anfll
shalih, malra y'Jlah alrerl menyempnnalcan pahalo mqelca
dm menan$ah unf.tk merel<,a sebagian dari l<mrnia.Nya.
Adapm or(mg-ofimg yolttg enggan dmt mmyortongfl<art
diri, mal<a y'^J;ldh alrfrrr menyil<sa mqela dengan sil<saort

yclrlg Pedih dmr mereke tidak al<nr. mempuolehbagi dirt
merel<a, pelhhrng dm penolong selain daripada y',l;lah."

(Qs. An.Nisaa' l4l: L73)
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Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Orang-orang yang

beriman dan mengakui ketuhanan Allah Yang Esa, orang-orang yang

tunduk dan taat kepada-Nya, merendahkan diri dengan menyembah-

Nya, serta orang-orang yang berbuat amal shalih, semata-mata karena

Allah, berarti mereka telah beriman kepada-Nya dan rasul-rasul-Nya,

mengerjakan perintatr yang telah diberikan rasul-rasul-Nya kepada

mereka dari sisi Tuhan mereka."

Jadi, barangsiapa mengerjakan apa yang telah diperintahkan

dan menjauhkan apa yang telah dilarang kepada mereka,"Maka Allah
alran menyempurnalcan pahala mereka." Allah akan memberikan

ganjaran yang sempurna sebagai balasan perbuatan baik mereka.
&,/
4# i &iii "Dan menambah untuk mereka sebagian

dari lrarunia-Nya," maksudnya adalah menambatrkan balasan yang

telah dijanjikan atas perbuatan baik yang telah mereka lakukan

merupakan karunia dari-Nya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui

penambahan patrala dan batas akhir pelipatgandaan yang diberikan

kepada mereka kecuali Allah.

Itu merupakan janji yang telah Allatr berikan kepada orang-

orang beriman yang datang dengan membawa satu amal kebaikan,

lalu amalan tersebut akan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat

dari ganjaran dan patrala yang ia terima. Penambatran itu Allatt
berikan kepada hamba-Nya sebagai karunia dari-Nya, tanpa

mengurangi sedikit pun penyempurnaan patrala yang menjadi balasan

amal shalih mereka. Kadar minimal penambatran itu dibatasi dengan

sepuluh, sedangkan kadar maksimalnya tidak terbatas.

Jadi, ia akan memberikan pelipatgandaan kepada siapa saja

dari makhluk-Nya yang ia kehendaki sesuai dengan kadar yang ia
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inginkan, karena tidak ada yang mampu membatasi dan menghentikan

kekuasaan-Nya dari penambahan tersebut.

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa pelipatgandaan

pahala itu dapat mencapai tujuh ratus kali lipat.

Ada pula yang berpendapat batrwa pelipatgandaan tersebut

dapat mencapai dua ribu kali lipat. Telah disebutkan mengenai

perbedaan pendapat dalam menakwilkan makna pelipatgandaan

tersebut pada pembahasan yang lalu, maka tidak perlu diulas kembali

pada pembahasan ini.

Firman Allah : 1;r9*-,"'*(r ljKi:it <tiii CYr " Adapun

orang-orang yang enggan dan menyombongkan diri," maksudnya

adalah orang-orang yang angkuh untuk menyembah Allatl, Tuhan

yang Esa, serta enggan untuk tunduk dan berserah diri kepada

ketuhanan serta keesaan-Nya.

qf Q(i;irtli "Maka Allah aknn menyiksa mereka

dengan siksaan yang pedih, " maksudnya adalah siksa yang

menyakitkan.

,;7t gj ;,f 9i i f$ 5r11Si "Dan meretra tidak atran

memperoleh bagi diri merelca, pelindung dan penolong selain

daripada Allah," maksudnya adalah orang-orang yang enggan

menyembatr Allah dan sombong untuk melakukan hal tersebut.

Apabila Allah mendatangkan siksa yang pedih dan menyakitkan,

maka mereka tidak akan memperoleh penolong untuk diri mereka

selain Allah, Yang mampu meringankan dan menyelamatkan mereka

dari siksa-Nya itu.
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Maksud dari "tidak aknn memperoleh bagi diri mereka,
pelindung dan penolong" adalah tidak ada penolong yang mampu
menolong dan membebaskan mereka dari kekuasaan Tuhan mereka,
melindungi mereka dengan kekuatan-Nya terhadap siksaan yang
menimpa mereka. Seperti yang mereka lakukan saat di dunia, yaitu
memberikan pertolongan dan pembelaan terhadap orang lain yang
hendak berbuatjatrat.

*go

"Hai mnnusia, sesr,.nggulvrya telah ilaturg l<epadarw bukti
l<ebenaran ilmi Tuhorturu4 (Ivlulwrunad ilmgan

nntkiizaarya) dan telahl<frn i amui@rJkepadanw cahaya
y alrrg terang.bendermtg (N Qur' an) ."

(Qs. An,Nisaa' [{l: L74)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, n ipj {;e l, i6ifu-
'$:j *ttai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bulai
lrebenaran dari ruhanmu," adalah, "'watlai manusia dari semua jenis
agama, baik Yatrudi, Nasrani, maupun musyrikin, yang telah
dikisahkan Allah SWT dalam surat ini."

{:j S i6i. 'd;C'ir "sesungguhnya tetah datang trepadamu

buhi lrcbenaran dari Tuhanmu," maksudnya adalah, "Telah datang
kepadamu bukti-bukti kebenaran yang teramat jelas dari Allah untuk
menghilangkan keraguan pada agama kalian, yaitu bukti kenabian
Muhammad sAw, yang dijadikan Allah sebagai bukti kuat untuk

,4 53.F$yWlS # i\frj.'d;c"i}AiqJ6_
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mematahkan dalih dan alasan kalian, serta berusaha keras

menyampaikan bukti dan alasan itu kepada kalian, yaitu dengan

mengutus dirinya kepada kalian, sekaligus memproklamirkan

kebenaran kenabian dan risalahnya kepada kalian."

q fi, '#y6iti "Dan telah Kami turunkan kcpadamu

cahaya yong terang-benderang (Al Qur'an)," maksudnya adalah,

"Menjelaskan bukti dan alasan dengan sangat jelas, serta

menerangkan jalan petunjuk yang akan membawamu kepada

keselamatan dari siksaan Allah yang teramat pedih dan menyakitkan.

Jika kamu berjalan di jalannya maka ia pasti menyinarimu dengan

catraya-Nya yang terang-benderang, yaitu Al Qur'an, kitab yang telah

diturunkan Allah kepada Muhammad SAW."

Penakwilan kami sesuai dengan perkataan para mufassir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10900. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, Isa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang

firman Allah, &; n !Cj. "Bukti kcbenaran dari
Tuhanmu," ia berkata, "Maksudnya adalah bulcti."ls3

10901. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.lsa

10902. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1125) dan Ibnu Jauzi dalarn Zad Al Masir
(2t264).
Ibid.

It3
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menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
Auah, {tj ; i$}. {;V i i6i (}G- *ruor manusia,

sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari
Tuhanmu," bahwa maksudnya adalatr keterangan dari

Tuhanmu. q fi,'€4l6li "Dan tetah Kami turuntran

lrcpadamu cahaya yang terang-benderang (Al Qur'an),"
maksudnya adalatr Al Qur'an ini.l85

10903. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai ayat, -&; S iC; '{;e '1, "sesungguhnya telah

datang kepadamu buloi kebenaran dari Tuhanmu," ia
berkata, "Maksudnya adalah bukti."ls6

10904. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, bahwa yang dimaksud dengan

"bukti" disini adalatr "ketefangan". Dan, firman-Ny"-6i15
q 6'j' !$$y*Oo, telah Kami turunlan kepadamu cahaya

yang terang-benderang (Al Qur'an)," ia berkata,

"Maksudnya adalah Al Qur'an."187

ooo

Ibid.
rbid.
I,ihat Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (l/547) dan Ibnu Athiyah dalam
Al Muharrir Al Wajiz (2/l4l').

It5

186

It7'
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1,rtA"&# -1-l;%#j $u,i_i1r" et'ivtr
@t$:t$*ltrs,-x', Ft

u Adrrprm or(mg.orang yorttg beriman lnpd" y'.jllflh dfrrr
berpegmtg.tegth lnpd" (agana) .Nyo, niscay a y'.jilah al<nn

metnasttkl<mt mer el<fl l<e dalarn r ahmat y orrJg be sar dmi -N y a
(snn3a) dmlimpahanl<munia.Nya. Dan ki mqela

lnpada ialm, ydrJglurus Atnhtk sompai) lepada.Nya."

(Qs. An.Nisaa' l4l: L75l

Abu Ja'far berkata: Maksud adalatr orang-orang yang

beriman kepada Allah dan mengakui keesaan-Nya, serta beriman

dengan apa yang didatangkan oleh Muhammad SAW kepada

penganut agama."

.i lfi€l3 "Dan berpegang-teguh kepada (agama)-Nya,"

maksudnya adalah berpegang-teguh dengan cahaya yang terang, yang

telah diturunkan kepada Nabi-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10905. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, -41K:;:\i
"Dan berpegang-teguh kepada (agama)-Nya," ia berkata,

"Maksudnya adalah berpegang-teguh kepada Al Qur'an."I88

+gti, fr e'&# "Niscaya Allah akan memasukkan

merelro ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan

It8. Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (11547).
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karunia-Nya," maksudnya adalah, "Kelak kamu akan memperoleh

rahmat-Nya, yang akan menyelamatkanmu dari siksa-Nya,

memberikanmu pahala, rahmat, dan surga-Nya, serta

menganugerahkanmu limpahan karunia-Nya, yaitu dengan

memasukkanmu ke dalam lingkungan orang-orang yang beriman
kepada-Nya dan Rasul-Nya."

116J, tEi, #l &X,i "Dan menunjuki mereka kepada jalan
yang lurus (untuk sompai) kepada-Nya, " maksudnya adalah

memberikan taufik dan ratrmat-Nya kepada mereka 
-'agar

mendapatkan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada para
kekasih-Nya- dan menunjukkan mereka jalan yang lurus, yang telah

Dia berikan kepada orang-orang yang menaati-Nya dan orang-orang

yang mengikuti jejak mereka dan agama mereka. Dan itu adalah "jalan
yang lurus", sedangkan agama yang lurus, yang diridhai-Nya untuk
hamba-Nya adalah agama Islam.

Kata ,:;?*lt b(k! berkedudukan sebagai nashab, karena

terputus dengan huruf fta padalafazh i$"kcpada-Nya".
ooo
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"i5 5 e 6i6tiFt oyrt':SS c h #-';ii S :,6it-a-

u9"5;6 &.{ ryi;XTYJ;>qi LAdi
t r;l'iL:' i c.aayl!'fug't; f+qffit qi #i 6(
ry 16r,Friitrt'\j-C 6 i4'nf Ui'#\rt S, J,

"Mer ela meminta fatw a kepadamr (tentang l<alolah) .

Katal<mrlah,' Allah menberi fatw a kepadmnu tcntang
l<alalah (yaifi): Jil<a seormrgmeninggal dunia, dmt ia tidak

menpmyai anak dmr manpunyai sau.dma perenpumt,

mal<abagt smdardtryd yorttg puempumt iar seperihn dmi
hortn yarrg ditinggoll<flnrrya, dmt saudmmrya 

-yanglaki-laki- nlempusal<ai ( s eluruh harta s aud,ar a p er empuan),
jil<n ia tidflk menpunyai anak. Tetapi jil<a saudma

puempumr itu ilun oraflg, mql<flbagi l<Edwnya dua pertiga

d*rihafia yang ditinggall@rl oleh yang meninggal.

Dan iilca merel<a (ahli waris iat @rdiri dnri) saudma-

saudmaldki dan peremptmt, malrabagian seorcmg saudma
laki-laki sebanyakbagpan dua ormtg puurQuan.

Nlah menuang!<mt (lrrulloffrl ini) l<epadarnt, ruPa1,dl<f,tttu

dnak sesct. Dan NlahMahaMengetalrui segala sesudtu'.n

(Qs. An,Nisaa' l4l: L76)

rakwil firmap Auah: ti5 9y1;t:AiCh+-N $ 6G'i-:;
?;Y J^z)-t$ U,x;"tri 'f fr 3!i, @tere*a meminta fatwa

-

-fr-lgs-n
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kepadamu ftentang kalalahJ. Katakanlah. 'Allah memberi fatwa
kepadamu tentang kalalah [yaituJ: Jika seseorang meninggor dunia,
dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,
maka bagi saudoranya yang perempuon itu seperdua dari harta
yong ditinggalkannya ")

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, "Mereka meminta fatwa
kepadamu (tentang kalalah)," adalah, "Wahai Muhammad, mereka
memintamu untuk memberi fatwa tentang lalalah.-

Telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu, dengan bukti-
bukti yang menunjukkan kebenarannya, beserta perbedaan pendapat
yang terjadi dalam menakwilkan makna tersebut, maka tidak perru
diulang kembali. Kami telatr menjelaskan bahwa makna lrnlatah itu
adalatr seseorang yang tidak mempunyai anak dan ayah.

- Maksud aya! gslif 
)L"jttra seorang meninggal dunia," dari

gjY ,.3-Zt-6' L*,ttr;'l; X'A Wli;t gy:,ti*o ,*rong meninggat
dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya," adalah, "Jika seorang anak manusia
meninggal dunia."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10906. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
mengenai ayat, (ifi4F *"Jika seorang meninggal dunia,,,
ia berkata, "Maksudnya adalatr meninggal dunia."lse

"'. '[bnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1126).
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"it'i fi*Dan ia tidak mempunyai anak, " maksudnya adalah

laki-laki dan anak perempuan.

# ,'ii*Dan mempunyai saudaro perempuan, " maksudnya

adalah orang yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan

seayah dan seibu, atau seayah saja.

g; Y .t-;-t{i *Maka bagi saudaranya yong perempuan itu

seperdua dari harta yang ditinggalkannya," maksudnya adalah, "Jadi,

bagi saudara yang ditinggalkan dengan sifat yang telah kami jelaskan

(mendapatkan seperdua dari harta warisan yang ditinggalkan oleh

seseorang yang meninggal dunia) tidak mendapatkan semua bagian,

dan sisanya untuk ashabah-nya."

Disebutkan batrwa Rasulullatr SAW sangat mementingkan

keadaan kolalah, maka Allah SWT menurunkan ayat yang berkenaan

dengan lcalalah pada ayat ini.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

Al kalalah adatah sebuah istilatr yang digunakan untuk orang yang mewariskan

dan harta yang diwariskan, dan orang yang meninggal dunia tidak mempunyai

orang tua dan anak. Dengan demikian, maka saudaranya yang berhak
mendapatkan warisan.
Para ulama berbeda pendapat mengenai kalalah yang dimaksud dalam ayat ini.
Pertama; ada yang berpendapat, "Maksud dari kalalah di sini adalatr harta

warisan, jika orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan orang tua,

makakalalahiatdi-nashab-kandengantaqdir"i>?'is'tL:r1-.

Kedua; sebuatr istilatr untuk orang yang meninggal dunia yang tidak
mempunyai anak dan ayah, baik yang meninggal itu laki-laki maupun

p"r"-pr-. Sebagaimana dikatakan, e,F,'flelaki yang mandul) derr.';*ii:;r
(perempuan yang mandul), dan taqdirrrya adalah o"3-!-, sebagaimana diwariskan

padakondisi kalalah.
Ketigo;nama unhrk ahli waris yang tidak mempunyai anak dan ayah.

Keempat; istilah untuk harta yang diwariskan.
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10907. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman
E-.2--- . -

-fot a kepadamu (tentang kalalah). Katakanloh, 'Allah

memberi fot*o kepadamu tentang kolaloh'," ia berkata,

"Mereka bertanya tentang kalalah kepada Nabi Allah, lalu
Allah menurunkan ayat tersebut dalam Al Qur'an. {fl|;i gy

'f5 rt f; 'nfa seorang meninggal dunia, dan ia tidak
mempunyai anak'. hingga ayat, !.G 26r,grfit 'Dan Allah
Maha Mengetahui segala sesuatu'."

Ia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa Abu Bakar Ash-

Shiddiq berkata dalam khutbahnya, 'Ingatlah batrwa Allah
telatr menurunkan ayat yang berkenaan dengan kewajiban-

kewajiban yang diberikan kepada anak dan orang tua, yaitu

permulaan surah An-Nisaa'. Ayat kedua berkenaan dengan

hubungan suami istri dan saudara dari pihak ibu. Ayat
penufup surah An.Nisaa' menceritakan tentang

permasalahan saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara

perempuan dari pihak ayah dan ibu. Ayat yang menjadi

penutup pada surah Al Anfaal diturunkan sebagai penjelasan

batrwa menjalin tali silaturratrim merupakan hal yang lebih

utama, sebagaimana berlaku hubungan silatunahim kepada

golongan, karena hal itu terdapat dalam kitab Allatr."le0

10908. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Amr bin
Murrah, dari Sa'id bin Musayyab, ia berkata: Umar bin

rr. lbnu Jauzi dalam Zad Al Masir Qt265).
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Khaththab bertanya kepada Nabi tentang kalalah,lalu beliau

bersabda,

"Bukankah Allah teloh menjelaskan hal itu? "

Lalu diturunkan ayat yang berkenaan dengan hal itu, i6j'r:1
';y!fit A hJf-ii,i $ "uerekn meminta farwa kepadamu (tentang

kalalah). Katalcanlah, 'Allah memberi fatwa lcepadamu tentang

kalalah'. "t91

10909. Mu'ammil bin Hisyam Abu Hisyam menceritakan kepada

kami, ia berkata: Isma'il bin Ibrahim menceritakan kepada

kami dari Hisyam Ad-Dastuwa'i, ia berkata: Abu Az-Zubair

menceritakan kepada kami dari Jabir bin Abdullah, ia

berkata, "Aku mempunyai sembilan atau tujuh saudara

perempuan 
-Abu 

Ja'far ragu tentang hal itu- pada saat itu
Nabi SAW masuk ke ruanganku dan meniup wajahku, maka

aku tersadar, lalu aku berkata kepada beliau, 'Wahai

Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku wasiatkan kepada

saudara-saudara perempuanku dua pertiga bagian?' Beliau

bersabda,'Perbaikilah'. Aku berkata,'Setengah?' Beliau

bersabd4'Perbaikilaft '. Beliau lalu keluar meninggalkanku.

Tak lama kemudian beliau kembali menemuiku dan berkata,

'Wahai Jabir, aht melihatmu masih hidup, siapa yang

membuatmu sakit dengn hal ini? Sesungguhnya Allah telah

menentukan untuk saudara-saudara perempuan itu dua

pertiga'. "

t3x: ht,*.i';l

t". Hadits mursal. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (2/265).
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Ia berkata: Jabir berkata, "Karena telah diturunkan pada ayat

ini,'';l!Kich*f-liti$,i,6 jts-'Merekamemintafatwa

kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi

frt* a kepadamu tentang kalalah. "re2

10910. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari

Hisyam 
-maksudnya 

adalah Ad-Dastuwa'i-, dari Abi Az-

Zubair,dari Jabir, dari Nabi SAW, riwayat yang sama.le3

10911. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suffan bin

Uyainatr menceritakan kepada kami dari Ibnu Al Munkadir,

dari Jabir bin Abdullatr, ia berkata, "Pada waktu aku sedang

sakit keras, Nabi SAW dan Abu Bakar datang menjengukku,

lalu mereka melihatku sedang tergeletak tidak sadarkan diri

di atas lantai. Rasulullah SAW lalu berwudhu, kemudian

menuangkan air wudhunya ke arahku, dan aku pun tersadar

dari pingsan. Aku lalu berkata 'Wahai Rasulullah,

bagaimana dengan urusan hartaku? Apa yang sebaiknya aku

lakukan terhadap harta peninggalanku?' Jabir tidak

mempunyai anak dan orang tua, nirmun ia mempunyai

sembilan orang saudara perempuan. Aku belum menetapkan

apa-apa'. Lalu diturunkanlah ayat tentang hukum warisan,
rl,!(!, 

A ?J-.i;li $ 66j";q'Merara meminta.farwa

lrepadamu (tentang lmlalah). Katakanlah, "Allah memberi

HR- Abu Daud dalam Al Faro'idh (2887) dan Al Baihaqi dalam ls-Sznan Al
Kabra(61231).
Telah terdahulu periwayatannya.

rvz
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fat*a lcepadamu tentang kalaloh... ".'sesungguhnya ayat ini
diturunkan berkaitan denganku. " l e4

Sebagian sahabat Rasulullah sAw mengatakan bahwa ayat ini
merupakan ayat terakhir yang diturunkan dari Al eur'an.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10912. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Husain bin Waqid menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq,

dari Al Barra bin Azib, ia berkata: Aku mendengarnya

berkata, "Sesungguhnya ayqt ini adalah ayat terakhir yang

diturunkan dari Al Qur'an, 'illKt 
4 ;'+ r-i,-2iti S aSg*-

'Merela meminta fatwa lepadamu (tentang kalalah).
Katakonlah, "Allah memberi fat*a kepadamu tentang
kalalah. "tgs

10913. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Abu Khalid, dari Abi Ishaq,

dari Al Barra, ia berkata, "Ayat terakhir yang diturunkan dari
Al Qur'an adalah ayat ini, ';i(!t C h#;8i $ ;t;tS-
'Merelca meminta fatwa l<cpadamu (tentang kalalah).
Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang
kolalah."r%

HR. Al Bulfiari dalam pembahasan mengenai wudhu (194), Muslim dalam At
Fara'idh (7), Ahmad dalam Musnad (3/307), dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (2D65).
Al Baghawi dalam tafsir Q/196) dari jalur periwayatan yang lain, dari Abu
Ishaq.
HR. Muslim dalarn Al Fara'idh (10) dari Ali bin Khasyram, dari Waki, Al
Baihaqi dalam ls-Sznan Al Kubra (61224), dan Al Bukhari meriwayatkan
dengan redaksi yang serup4 dari jalur periwayatan lain, dari Abi Ishaq.

195.

196.
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10914. Muhammad bin Khalaf menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdushshamad bin An-Nu'man menceritakan

kepada kami, ia berkata: Malik bin Mighwal dari Abu As-

Safar, dari Al Barra, ia berkata, "Ayat terakhir yang

diturunkan dari Al Qur'an adalah ayat ini, ifr S i6jl:':,
1;yifit e h4!- 'Mereka meminta fat-o kepadamu

(tentang l<alalah). Katalanlah, "Allah memberi fatwa
kepadamu tentang knlalah. "re7

10915. Harun bin Ishaq Al Hamdani menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mush'ab bin Al Miqdam menceritakan kepada

kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abi

Ishaq, dari Al Barra, ia berkata, "Akhir surah yang sempurna

diturunkan adalah surah Bara'ah, dan akhir ayat yang

diturunkan sebagai penutup adalatr akhir ayat surah An-

Nisaa', yaitu, 1$gJ\e ?$,-';ti ,i, :'6;;,:"'- 'Mereka

meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah,

" All ah memb eri fatw a lcepadamu t entang knl al ah. "re8

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai tempat

diturunkannya ayat ini.

Jabir berkata, " Ay at ini diturunkan di Madinah."

Telah disebutkan riwayat yang mengatakan hal tersebut pada

pembahasan lalu 
-tentang 

sebagian hukum warisan, pada permulaan

. HR. Muslim dalarr_ At Farq'idh (13) dari jalur periwayatan Amr bin An-Naqid,

dari Abu Ahmad Az-Zubaki, dan At-Tirmidzi dalam tafsir (3040) dari jalur

periwayatan Abd bin Humaid, dari Abu Nu'aim, dari Malik bin Mighwal-

. Al Bukhari meriwayatkan dengan redaksi yang serupa dalam tafsir Al Qur'an
(4605) dari jalur Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah, dari Abi Ishaq.
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surah Al Faatihah, dan sebagian lagi pada permulaan hadits yang
menjelaskan ihwal diturunkanny a ay at ini-."

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini diturunkan pada saat
Rasulullah SAW dan para sahabat berada dalam perjalanan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10916. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami dari
Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, ia berkata: Diturunkan
ayat,ziy!*s"r A hjf_^i $ 6ffrZ-,,Mereta meminta

fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, ,Alloh

memberi .fatwa kepadamu tentang kalalah,,,, kepada Nabi
pada saat berada dalam perjalanan, dan pada waktu itu beliau
ditemani oleh Hudzaifah bin Al yaman. Nabi SAW
menyampaikan berita kepada Hudzaifatr, lalu Hudzaifah
menyampaikannya kepada Umar bin Khaththab, dan pada

waktu itu Umar berjalan di belakang Hudzaifatr.

Ketika Umar menjadi khalifah, ia bertanya kepada
Hudzaifatr tentang hadits yang disampaikannya dahulu, dan

ia berharap Hudzaifah mau menjelaskannya. Hudzaifatr laru
berkata kepadany4 "Demi Allah, sungguh kamu orang yang

lematr. Jika kamu mengira batrwa perintahmu dapat
membebaniku agar aku menceritakan kepadamu mengenai
apa yang belum pernah aku ceritakan sebelumnya!" Umar
lalu berkata, *Aku tidak bermaksud demikian. Mudah-
mudahan Allah memberikan ratrmat-Nya kepadamu.,,le

te. Abdurrazzaq dalan At Mushannaf (10/304), dan ia menyebutkan dengan
redaksi yang serupa dalam tafsir (l/486), dan (di dalam periwayaan terse-but
terdapat "keterputusan sanad" antara Ibnu sirin dengan Hudzaifah),
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10917. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&xrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin,

dengan riwayat yang serupa, hanya saja ia berkata,

"Hudzaifah berkata kepadanya, 'Demi Allah, kamu mengira

dapat membodohiku'."200

10918. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, ia

berkata, "Pada saat mereka berada dalam perjalanan,

rombongan yang dipimpin oleh Hudzaifatr berada di

belakang rombongan Rasulullah SAW, dan rombongan yang

dipimpin oleh Umar berada di belakang rombongan yang

dipimpin Hudzaifah. Lalu diturunkan ayat, frti $ A#ie-
7,!Kf, A h;i,- 'Mereka meminta .fat*a kepadamu

(tentang kalalah). Katalcanlah, "Allah memberi fat*a
kepadamu tentang kalalah".' Rasulullah SAW kemudian

menyampaikan informasi tersebut kepada Hudzaifatr, lalu

Hudzaifatr menyampaikannya kepada Umar. Setelah

peristiwa itu berlalu, Umar bertanya kepada Hudzaifah

tentang informasi yang dahulu disampaikan kepadanya.

Hudzaifatr berkata, "Demi Allah, kamu sungguh bodoh jika

mengira Rasulutlatr SAW menyampaikan kalalah itu

sebagaimana Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsir (11594) serta mengisyaratkan
kepada riwayat Al Bazzar untuk menyebutkan atsar yang berhubungan dengan

Muhammad bin sirin dan Hudzaifah dengan Abu Ubaidah bin Hudzaifah. Al
Baihaqi dalam Sunan (7/13), ia berkata, "Diriwayatkan oleh Al Bazzar, dan
perawinya merupakan orang-orang yang kredibel dalam periwayatan hadits,

kecuali Abu Ubaidah bin Hudzaifah, dan Ibnu Hibban menguatkan hadits

riwayat tersebut."
2m. Telah terdatrulu periwayatannya.
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kepadaku, lalu aku menyampaikannya kepadamu

sebagaimana beliau menyampaikannya. Demi Allah, sampai

kapan pun aku tidak akan pernah menambahnya sedikit
pun." Umar lalu berkat\ "Ya Tuhanku, orang yang telah

Engkau jelaskan kepadanya, dia tidak mau menjelaskannya

kepadaku."2ol

Perkara tentang lalalah itu diperselisihkan oleh Umar. Pada

saat kematian menghampirinya, ia berkata tentang kalalah, "Yaitu
orang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak atau ayah."

Riwayat tersebut telah disebutkan pada pembahasan yang lalu pada

awal surah ini, ayat yang menerangkan tentang ihwal hukum waris.

Diriwayatkan bahwa sebelum Umar wafat, ia berkata tentang lalalah,
"Yaitu orang yang tidak mempunyai ayah."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10919. Al Hasan bin Arafatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syababah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari Salim bin Abi
Al Ju'd, dari Mi'dan bin Abi Thalhah Al Ya'mari, ia berkata:

Umar bin Khaththab berkata, "Aku tidak pematl

menanyakan sesuafu sampai terus-menerus kepada

Rasulullah SAW seperti aku menanyakan kepada beliau

perihal kalalah, hingga beliau menepuk dadaku dan

bersaMa,

',,t3t 
1r'i,, rI €.u / e: *t z,j q'ry

'ot. Ibid.
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'Culrup bagimu dalam permosalahan rtu, ayat shaif yang

diturunlran pada akhir surah An-Nisaa"."

Firman-Ny u, 7l!K)i 4 /4J,- '1i & i6ji::'- "Meretra

meminto -fatwo kepadamu (tentang kalalah). Katakonlah, 'Allah

memberi -fat*, kepadamu tentang kalalah', " maksudnya, "Dan Aku

akan memutuskan dengan keputusan yang dapat dipahami oleh orang

banyak, baik yang mampu membaca maupun tidak, yaitu (mayit) yang

tidak memiliki ayah."

Demikianlah aku kira Ibnu fuafah mengatakannyu-'o'

Syababah berkomentar. "Yang ragu adalatr Syu'bah."

Diriwayatkan bahwa Umar pernah berkata, "Sungguh, aku

merasa malu menyelisihi Abu Bakar dalam hal itu (kalalah). Abu

Bakar pernah berkata, 'la(ftalalah) adalah yang tidak mempunyai anak

dan ayah'." Mengenai hal ini, kami telah menyebutkan riwayat yang

terkait pada permulaan pembahasan surah ini."203

Diriwayatkan batrwa pada masa hidupnya Umar berharap ia

dapat mengetahui tentang lralalah. Oleh karena itu, pada saat ajal

menjemputnya, Umar berkata tentang kalalah, "Aku telah menulis

sebuatr kitab tentang ftalalah, dan aku telatr meminta petunjuk

2or. HR. Muslim dengan redaksi yang berbeda, yang disebutkan dalam Al Fara'idh
(9), dari jalur periwayatan Syababah bin Sawwar, dari Syu'bah, dari Qatadatr.
Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dalamSunan(61224).

'o'. Lihat hadits-hadits yang disebutkan pada tafsir ayat, ti'{,l'- L5;J54fiL3
':,Vl "Jika seseorong mati, baik laki-laki moupun perempuan yang tidak

meninggalkan ayah don tidak meninggalkan anak," yang meliputi penjelasan

mengenai arti kalalah, dimulai dari ayat 12 surah An-Nisaa'.
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mengenai hal tersebut, dan kini aku menilai urusan itu lebih baik aku
tinggalkan kepada kalian."

Pada masa hidupnya ia senantiasa berharap mengetatrui
kebenaran mengenai hal itu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan hal tersebut adalah:

10920. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Humaid Al ma'mari dari Ma,mar, dari Az-
Znhi, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Umar bin
Khaththab menulis sebuatr kitab mengenai kakek dan

kalalah, dan aku telatr ber-i'til(af untuk meminta petunjuk
kepada Allah mengenai permasalahat kalalah tersebut. Ia
berkata, "Wahai Tuhanku, jika Engkau mengetahui kebaikan
di dalam kitab ini, maka tetapkanlah! Namun apabila kitab
ini membawa fitnah, maka hapuslah, supaya tidak ada

seorang pun yang dapat mengetahui apa yang telah aku tulis
di dalamnya."

Ia (Umar) berkata, "Aku telah menulis sebuah kitab
mengenai kedudukan kakek dan kolalah, dan aku telah

meminta petunjuk mengenai hal itu. Kini sebaiknya aku

tinggalkan permasalatran itu kepada kalian sebagaimana

kalian memufu skannya. "2M

1092t. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Sa'id bin Al
Musayyab, dari Umar, riwayat yang serupa.2o5

ltbdtnazzaqdalanAlMushannaf (10/302)denganisnadyangkedua.
Ibid.

204

205
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L0922- Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, ia berkata: Amr bin

Murrah menceritakan kepada kami dari Murrah Al Hamdani,

ia berkata: Umar berkata, "Tiga hal yang jika diperjelas

keterangannya oleh Nabi SAW akan menjadi hal yang lebih

kusenangi daripada kenikmatan duniawi adalah kedudukan

kalalah,kakek, dan berbagai macam jenis riba."206

10923. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Istsam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

mereka menyebutkan, dan aku tidak melihat Ibrahim

meriwayatkan hadits tersebut, kecuali pada mereka, dari

IJmar, ia berkata, "Kalau saja aku sampai mengetahui

kebenaran perihal kalalah, maka itu lebih aku senangi

daripada hadiah yang diberikan kepadaku dari Kaisar

Romawi."2o7

10924. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Istsam

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq

bin Syihab, ia berkata: Umar mulai menyedekapkan kedua

tangannya, ia mengumpulkan sahabat-satrabat Nabi SAW,

. Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf (lol302) dari Ats-Tsauri, dari Amr bin

Murrah, dari umar. Munah Al Hamdani hilang dari rangkaian sanadnya. Al
Baihaqi dalam Sunnan (6/225\, Al Hakim dalam Al Mustadrak QBO$ dari
jalur piriwayatan Suffan, dari Amr bin Murrah, ia berkata, "Hadits ni shahih

menurut syarat Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkan

hadits tersebut. Adz-Dzahabi menganggapnya sebagai hadits mauquf. Al
Bukhari dan Muslim serta Ibnu Jarir menetapkan bahwa Murah gugur dalam

Mus hann af Ab durr azz aq.

'. .As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (21757), dan dia hanya menisbatkannya

kepada Ibnu Jarir dengan redaksi, c6t'r#.
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kemudian berkata, "Aku akan menyelesaikan permasalahan

kalalah yang dibicarakan oleh kaum wanita dalam

kebingungan mereka!" Namun pada saat itu seekor ular
keluar dari dalam rumah, maka para sahabat bercerai-berai.

Umar lalu berkata, "Jika Allah memang menghendaki untuk
menyelesaikan permasalatran ini, maka pasti Dia akan

menyelesaikannya. "2os

10925. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hayyan
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Sya'bi
menceritakan kepadaku dari Ibnu LJmar, ia berkata: Aku
mendengar Umar bin Khaththab berkhutbah di atas mimbar

kota Madinah, ia berseru, "Wahai manusia, Rasulullah
pernah membicarakan tentang tiga hal yang disenangi dan

tidak akan terpisatr dari kami hingga suatu masa datang

kepada kami untuk menghentikannya, yaitu kedudukan

kakek, kalalah, dan macam-macam jenis riba."2o

10926. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Arubah, dari

Qatadatr, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Mi'dan bin Abi
Thalhah, bahwa Umar bin Khaththab berkata "Aku tidak
pernatr bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu

yang seringkali aku tanyakan daripada permasalahan

. Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang serupa dalam AI Kubra
(6/245), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (21250), dan dia hanya
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir

. HR. Al Bukhari dalan Al Asyribah (5588), sebuah hadits panjang, dan Muslim
dalam tafsir (32,33).
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kalalah, hingga beliau menusukkan jari beliau ke dadaku

sambil bersabda,

"ortt 
i-,'r" rI € C) ,-bUt'{t',re{J

'Cukup bagimu (dalam permasalahan itu), ayat shaif yang

berada di akhir surah An-Nisaa". "2r0

10927. Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdullah bin Bakar As-Sahmi menceritakan kepada

kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Salim bin Al Ja'd, dari

Mi'dan, dari LJmar, ia berkata, "Aku tidak pernah

meninggalkan sesuatu yang menurutku sangat penting

daripada perkara kalalah. Tidak ada permasalatran yang

Rasulullah SAW tekankan kepadaku melebihi permasalahan

lcalalah, hingga beliau menusukkan jarinya ke dadaku 
-atau

Umar berkata" 'Sambil beliau mengaratrkan telunjuknya ke

jantungku- lalu beliau bersabda, 'Cukup bagimu dengan

aydt yang diturunkan pada akhir surah An-Nisaa"."2rr

10928. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id,

dari Qatadah, dari Salim bin Abi Al Ju'd, dari Mi'dan bin

Abi Thathah, bahwa pada hari Jum'at Umar bin Khaththab

berkhutbatr kepada orang banyak, "Demi Allah,

sesungguhnya aku tidak meninggalkan sesuatu

sepeninggalku yang lebih penting daripada permasalahan

kalalah. Aku sering menanyakan masalatr knlalah kepada

Rasulullah SAW, karena aku merasa terbebani dengan

Telah terdahulu periwayatannya.
Ibid

2!0

2lt
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sesuatu yang sangat memberatkanku itu, hingga beliau

menusuk leherku dengan jari beliau, sambil bersabda,

'Cukup bagimu dengan ayat shaif yang terdapat pada akhir
surah An-Nisaa". Jika aku terus hidup, maka aku akan

mengambil keputusan yang tidak akan ada seorang pun yang

menyelisihinya, dari mereka yang membaca Al Q*'*."'''
10929. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam

menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Salim bin Abi
Al Ja'd, dari Mi'dan bin Abi Thalhah, dari Umar bin

Khaththab, dengan riwayat yang serupa.2l3

10930. Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ayahku berkata:

Abu Hamzatr mengabarkan kepada kami dari Jabir, dari Al
Hasan bin Masruq, dari bapaknya, ia berkata: Aku bertanya

tentang kalalah kepada Rasulullah SAW, lalu beliau

bersabda, "Tidak*ah lcamu pernah mendengar ayat yang

diturunkan pada musim panas?" Beliau mengulangnya

hingga tiga kali.2ra

10931. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamatr menceritakan kepada kami dari Zakariya" dari Abi
Ishaq, dari Abi Salamah, ia berkata: Seorang laki-laki datang

menemui Rasulullah SAW untuk bertanya tentang kalalah,

beliau lalu bersabda, "Tidakkah kamu mendengar ayat yang

diturunkon pada musim panas? -${2- L5;,-:fr 5( u|j

2". Telah terdahulu periwayatannya.
2t3. Ibid.
2ra. As-suytrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (21757), dan ia hanya menisbatkannya

kepada Ibnu Jarir.
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'Jilra seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang

tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan
, , ,1215anaK.--

10932. Muhammad bin Khalaf menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ishaq bin Isa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Luhai'ah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abi

Hubaib, dari Abu Al Khair, bahwa seorang laki-laki bertanya

kepada Uqbah tentang kalalah, lalu ia berkata, "Apakah

kamu tidak heran dengan permasalatran ini? Ia bertanya

kepadaku tentang knlalah, padahal sesuatu yang membuat

sahabat-sahabat Rasululllatr SAW merasa kesulitan adalah

kalalah."2l6

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang bertanya tentang maksud

ayat, '{j v ,3 a Q1r # ,'tri'tri 'J fr gf $f, ,;l"Jitra seorans

meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai

saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu

seperdua dari harta yang ditinggalkannya," maka aku tatru batrwa

semwl pakar ilmu, selain Ibnu Abbas dan Ibnu Zubur sepakat bahwa

jika orang yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak

perempuan dan saudara perempuan, maka anaknya itu mendapatkan

bagian setengah, dan sisanya untuk saudara perempuannya.

"5. HR. Al Baihaqi dalam Sunan (61224) serta As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (2/754), dan dia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.

"u. lbnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan redaksi yang serupa dalarrl' Al
Mushannaf (71403), As-suyuthi meriwayatkan dengan redaksinya sendiri dalam

Ad-Durr Al Mantsur (21756) dan menisbatkannya kepada Ibnu Abi Syaibah,

Ad-Daximi, serta lbnu Jarir.
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Namun apakah itu berlaku bagi saudara perempuul kandung
atau jika ia mempunyai saudara seayah dan seibu, atau seayah saja?

Lalu bagaimanakah dengan ayat, qt g r'tri'li'J A gf.$F, L
TY,l;'-*Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai

anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya
yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalknnnya", dan

mereka telah mewarisi setengah bersama anak laki-laki?

Dijawab: Permasalatran ini tidak sesuai dengan yang Anda
pikirkan. Sesungguhnya Allatr menjadikan firman-Nye- r ()i.GF rygjY,LZ-li1l # ,lii'tri 'J *lrt- seorang meninggal dunia, dan ia
tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka

bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang
ditinggalkannya", jika orang yang meninggal dunia itu tidak
mempunyai anak, baik itu laki-laki atau perempuan, dan ia diwarisi
seculra kalalah, maka bagi saudara perempuan yang ditinggalkan
mendapat seperdua dari bagian harta yang diberikan.

Jika orang yang meninggal dunia itu mempunyai anak laki-laki
dan perempuan, maka saudara perempuan itu menjadi ashabah

bersama anak-anak lain dari orang yang meninggal, dan dinamakan

ashabah-nya ashabah lil ghair, karena saudara perempuannya itu
hadir bersama anak laki-laki dan perempuannya. Jika tidak ada

saudara perempuan, maka anak-anaknya mendapatkan bagian yang

tidak terbatas, dan tidak ditetapkan baginya dari bagian atrli warits

dengan warisan mereka dari orang yang meninggal di antara mereka.

Allah SWT tidak berfirman dalam kitab-Nya bahwa apabila

orang yang meninggal itu mempunyai anak laki-laki maka saudaranya

tidak mendapatkan bagian. Itulah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas

dan Ibnu Az-Ztbur mengenai maksud ayat tersebut.
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Melainkan Allah SWT telah menjelaskan kadar pembagian

orang yang meninggal dunia dan mewariskat kolalah dalam kitab-

Nya dan melalui utusan-Nya, Muhammad SAW, maka menjadikannya

sebagai 'oshabah bersama anak-anak perempuan si mayit. Dan makna

ini berbeda dengan makna pewarisan mayit secara lralalah.

Takwil rirman Auah: '1,; 6 k i bL \4;_ '*, ,,Dan

soudaranya yang laki-laki mempusakai [selurah harta saudara

perempuanJ, jika ia tidu* mempunyai anak)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Jika saudara

perempuan meninggal dunia dan tidak mempunyai anak serta ayah,

namun saudara laki-lakinya masih hidup, maka saudaranya yang laki-

laki itu berhak mendapatkan seluruh harta saudara perempuannya."

Takwil firman Auah: l:j*:1'A (Z 
eCAi 

(if #i 6( ;r$
',;;ilrtJ;r3rtl$it3;1v.r-ifylraapiiikasaudaraperempuan
itu dua otang, maka bagi kedaanya dua pertiga dari harta yang

ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jiha mereka [ahli waris itu
terdiri dariJ saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian

seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, J{:,33iV,fu$*Tetapi jila
saudara perempuan itu dua orang," adalah, "Jika saudara-saudara

perempuan yang ditinggalkan itu saudara kandung, atau seayah saja,

maka keduanya berhak mendapatkan bagian dua pertiga dari harta

I
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yang ditinggalkan oleh saudaranya yang meninggal dunia, jika ia tidak
mempunyai anak dan mewariskan lcalalah.

'ay\]( o$ "Dan jika merekn (ahli waris itu terdiri dari)
saudara-saudara laki dan perempuan, " maksudnya adalah, ',Jika
yang ditinggalkan itu terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan."

t'il| "Maka bagian seorong saudara laki-laki, maksudnya

adalah atrli waris yang ditinggalkan di antara mereka.

';$t $, Sr "Sebanyak bagian dua orang perempuan,,,

maksudnya adalah, "Seperti bagian dua orang perempuan dari pihak

saudara perempuannya, jika si mayit meninggalkat kalalaft, saudara

laki-laki, saudara perempwln seayah dan seibu, atau seayah saja."

Takwil firman Altah: W ,1 H ,rdt 'r#- (Auah

menerangkan [hukum iniJ kepadamu, supaya kamu tidak sesat)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, Allah telah

menjelaskan kepadamu mengenai pembagian hukum warisan dan

hukum knlalah, serta bagaimana ketenfuan-ketenfuannya terhadap

mereka."

iM 6l "Supoyo kamu tidak sesat," maksudnya adalah agar

kamu tidak tersesat dalam perkara warisan dan pembagiannya.

Artinya, agar kamu tidak menyalatrgunakan hak tersebut dan

melakukan kesalatran dalam menetapkan pembagian hukum warisan

itu, hingga membuatmu kehilangan petunjuk jalan menuju kebenaran.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:



SzrahAn-Nisaa'

10933. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, 1ifr'6i-
ilV o1 H 

*Allah menerangknn (hukum ini) kepadamu,

supayo knmu tidak sesat," ia berkata, "Maksudnya adalah

menjelaskan hukum warisan."2 
I 7

10934. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Humaid Al Ma'mari menceritakan kepada

kami, Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdunazzaq mengabarkan kepada kami, semuanya

berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari

Ibnu Sirin, ia berkata, "Apabila Umar membaca ayat, {fi'$!-
\M o1 H'Allah menerangkan (hulatm ini) kepodamu,

supaya lamu tidak sesat ', maka ia berkata, 'Wahai Tuhanku,

orang yang telah dijelaskan tentang kalalah tidak mau

menerangkan apa itu kal atah kepadaku.-2 I 8

Abu Ja'far berkata: Menurut sebagian atrli bahasa, lafazh'tri
ll . I

pada ayat,lM o1 H ff W-*Allah menerangkan (hutatm ini)

lrepadamu, supaya komu tidak sesat," berkedudukan sebagai nashab,

karena bersambung dengan/' il (kata kerja).

Menurut sebagian lagi, tafazh lf tersebut berkedudukan

sebagai khafadh, dengan makna, "Allah menjelaskan k;Padamu agar

kamu tidak tersesat." Dihilangkan huruf V a*i btazhfi-rr'oi ir.t, a-,

"7. Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (21267).

"t. Telah terdahulu periwayatannya.



W*AlJr,:IlrurDrri

itulah makna yang dimaksud, rlnhrk menunjukkan pembicaraan

tersebut.2l9

Kaum Arab biasa melalarkan hal ini, seperti kamu berkat4

"Aku datang kepadamu agar alcu dapat mencela dan mencaci-maki

dirimu." Maksudoya adalalt *Aku datang agar tidak mencaci-maki

dirimu." Sebagaimana perkataan A Quthami dalam menjelaskan sifat
unta,

c,6'ol ,AL,$n...qj )1)t ,s76 Q?t

Abu Hayyan berkata: Lafaz} ,'+- ol'lr-s.-supay kana tida* sesd,"
bcrkedudukan sebagai maful min ajlih, dm naful meneranglan kalimat yang
terbuang yang maksudnya adalah, "Menjelaskan kebenaran kepadamu."
Sedangkan #. P".h*i, Al Mubarra4 dan >"ang lain menyatakan adanya taqdir
dalam r!.;o' ;i ).t "Supoya lramu tidak sesat" yakni: Agar kamu tidak tersesat. Al
Kufi, Al Farr+ dm Az-Zujaj me,mbaca a),at ini dengan mengikuti mereka, !f
rrlt', yaitu meng[ilangkan hunrf y dan mencontohkan kalimat tersebut de,ngan

menggmakan syair Al Quthami,
raj ;f rdL t* ...W ir;At,sj y d,

"Kami melihat apa yalg dilihat oleh md*mata ymg lain, maka komi enggan
jika ia harus dijaal."

Artinya tidak drjual.
Abu lJbaidah bercerita berkata: Al Kisa'i menceritakan kepadaku dengan atsar
yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Lq iir;-;rj'itl,*,-lr.i":t';':;Ut
"Janganlah seseorang dori kalian mendoakan keburukan terhadap anabqta,
ksena boangkali saja Allah akan mengabulkawrya."
Az-Zujaj berkata: Seperti juga firman AllatL yl!;tl7'r\ric,rj.j;rtir-;ilr'l,t
"Sesungguhnya Alloh memegang langil dan bumi agar kedunya (tidak) turun."
Artinya agar keduanya tidak turun. Abu Ali menguatkan pernyataan Al
Mubarrad yang mengatikan, "Dihilangkan mudhof yang masuk dengan
menghilangkan huruf !. Ada juga yang mengatakan bahwa lafazh ti.-j Li

menjadi m af ut b ih, yang artinya $,;-: lrl l$rr ijI lir i-i "Allah menjeiaskan

kesesatan kepadamu agar kamu tidak tersesat padanya." Lrhat Al Bahr Al
Muhith (41152,153).
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"Kami melihat apa yang dilihat oleh mata-mata yang lain, maka kami
engganjila ia harus dijual.'220

Maksudnya adalah, jangan dljual.

Takwil fiman Nlah: W ril ihXf, @an AUah Maha
Mengdah ui segala sesuatu)

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat, ,$, g-rrrjfr*Dan Ailah
dengan segala sesuatu," adalatr tentang kemaslatratan hamba-Nya
dalam hal pembagian waris dan perkara lainnya.

W "Maha Mengetahui," maksudnya adalatr Maha
Mengetahui semua keadaan makhluk-Nya.

ooo

20. Penyairnya adalah At Quthami, yaitu Amir bin syayim bin Amr bin Ibad. Abu
sa'd At-Taghlabi yang bergelar AI Quthami, seorang penyair cint4 datang dari
kaum Nasrani yang mengalahkan lralc. Baitrya disebutkan dalam Dmaz (hal.
43). Lihat biografinya dalam Al Aghani Q-l4l).
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SURAH AL MAA'IDAII

cJt rc:.ii 14 #1 6; "rfiu,W

ij6,ta-fri';f# "ik*$i E'& {$ iii
"Hai or(mg-or(mg ydrJgbqiman, pernthilah al<nd'alud iai.

Dihalall<arJ baghw bhaung tnrnak, Kecrur;lli y ang al<frr.

dibacal<an l,cpadama. (Yarrg denikian iar) ilengarr finak
menghalall<mtberburttl<rztikal<amusedmtgmengeridl<fii
hoji. S esnnggzlmy a y'iJ;lah men etoplcmt fuicum-lwlotm

menurut y mw dil<ehendaki.Nyc. "
(Qs. Al Maa'idah [5]: 1)

rakwl rirman-Ny t, 2jz!ir, $Jfy;C A-5\ r17i@"i orans-

orang yang beriman, penuhilah akad-ahad iu)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 YlJtiS-$iqE-
,it$Vr|f "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah alad-akad

itu," adalah, "'Wahai orang-orang yang mengikrarkan ketauhidan

Allah, menghambakan diri kepada-Ny4 me,nerima ketuhanan-Nya,

t:jiri,3-5\rifi_

1
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serta mempercayai kenabian Muhanrmad SAW dan syariat agama

yang dibawaaya."

,fi\"\36 "Penuhilah akad-akad itu," maksudnya adalah,

'?enuhilatr janji-janji yang kalian tetapkan kepada Tuhan kalian dan

akad-akad yang kalian tetapkan kepada Tutran kalian. Kalian

mewajibkan hak kepada diri kalian dan mewajibkan kefardhuan

kepada Allah, maka penuhilah secara sempurna kewajiban kepada

Allah dan orang lain, serta janganlatr kalian melanggar, melainkan

penuhilah setelatr kalian me,netapkannya."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang perintatr Allah untuk

meme,nutri janji dengan ayat ini, walaupun mereka sepakat bahwa

malma akad adalah janji.

Sebagian atili tal$il berpendapat batrwa makna akad adalah

janji yang biasa digunakan pada masa Jahiliyah untuk merrrbantu dan

menolong orang yang berusaha memzhalimi atau menganiayanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10935. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

bin Abu Shath menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang tentang firman-Ny4 ,fi\"W "Penuhilah

akad-alad itu," bdtwa maksudnya adalah janji."r

10936. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan ke,pada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

I As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/5), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Al Baihaqi dalam ls-Syr'ab, dat hd Al Masir
(u267).
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Mujatrid, tentang firman-Ny4 ,fiV31 "Penuhilah atrad-

akad itu," iaberkata, "Maksudnya adalah janji."2

10937. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.3

10938. Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapaklcu

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari seseorang, dari

Mujahid, riwayat yang sertrpao

10939. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Lrbaidillalt

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-R^zi, dari Ar-

Rabi bin Anas, ia berkat4 'I(ami menemui Mutharif bin

Asy-Syrkhair,s dan terdapat orang-orang )rang sedang

berbincang denganny4 ia me,mbac 4$|YlJl; 3-$ W-
)ff\ "Hai orang-orang yang briman, penuhilah alad-

akad iu." Ia berkat4 "Maksudnya adalatr janji.'6

10940. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ishaq

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu

Ja'far menceritakan ke,pada karni dari bapaknya, dari fu-
Rabi, tentang firman-Nya rjdi|r}l "Penuhilah akad-akad

itu," iaberkata, "Maksudnya adalatr janji."7

7

3

4

5

Mujahid dalam tafsir (298') da\Zad Al Masir (21267).

Ibid.
Ibid.
Yakni Mutharrif bin Abdillah bin Asy-Syukhair Al Harsi Al Amiri, salah
seorang zahid dan tsiqah dai kalangan tabi'in. Ia wafat pada tahun 87 H, karena
wabah sarpar pes. Riwayat lain mengatakan bahwa ia wafat pada tahu 95 H.
Thadzib At-Tahdzib (101173,174) darAl A'lam (71250).

Lihat pendapat pam ahli tafsir dalamatsar-alrar sebelurnnya.
Kami tidak menermrkan atsar irti. Lihat pendapat para ahli tafsn sebelurmya.

6

7
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10941. Ibnu Waki menceritakan kepada kard, ia berkata: Abu

Ktralid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya , Yj,lti j,5\ \3-G-

,fi\$j"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-

akad itu," ia berkata, "Maksudnya adalatr janji."8

10942. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: LJbaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku meirdengar Adh-

Dhahhak berkata, ,ff\W "Penuhilah akad-akad itu,"

bahwa itu adalatr jorji.'

10943. Al Husain bin Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari

Qata.dalu tentang fimran-Nya, ,ffV36 "Penuhilah akad-

akad ittr," ia berkata, 'Maksudnya adalah janji."l0

1094. Muhammad bin Al Husain me,nceritakan kepada ftami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritahan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman-Nya, rfiVSfi "Penuhilah akad-akad

itu, " iaberkata" "Maksudnya adalatr janji."l I

10945. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada karri, ia berkata: Alu mendengar Ats-

Tsauri berkata tentang firman-Ny4 ,fiUr36 "Penuhilah

alad-akad ifit, " iaberkat4 "Maksudnya adalah janji."l2

Ibnu Janzi d^lamzad Al Masir (21267).
Ibid.
Abdunazzaq dalam tafstu (23), Al Baghawi dalam tafsir (U199), dN Zad Al
Masir (21267).
TadAl Masir(U267).
7ad Al Masir Q1267) dan Al Baghawi dalam tafsir (U199).

8

9
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10946. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj me,nceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, riwayat yang

senrpa.l3

Abu Ja'far berkata: l-afazhi'l3tadalah bentuk jarnak dari

lafazh lJb dan asal usul lafazh IJb adalah mengikatkan sesuatu

dengan yang lain, yalcni menghubungkannya seperti mengikat tali

dengan tali jika memghubungkannya de,ngan ikatan. Contoh: seseorang

mengikatkan dirinya dengan orang lain. Juga ucapan Al Hathi'ah,

,06'Kr fi rr'*t EQi t2!* # eP.S;; rr!* tit?;

"Jika suatu kaum membuat akad dengan tetangganya,

malca merelra mengikat tali dan mengilwtkan kesusahan kepadanya."

Ini adalatr jika mempercayakan suatu masalah dan membuat

perjanjian yang harus dipenuhi, bertrpa keamanan, tanggutgan atau

bantuan, pernikatran, jual-beli, perseroan, atau kesepakatan-

kesepakatan lainnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

Mujahid dalamtafsir (295) dnzad Al Masir (2/267).
Bait ini terdapat dzlam Diwan Al Hathi'ah (16), Abu Ubaidah dalan Majaz Al
Qur'an (1-145), Al-Lisan (entri: vf-gf), qasidah Az-7-abarqaa bin Badr dan

pujian kepada bani Anf An-Naqah. Ad-Diwaz ( I O.

erojr artinya tali atau kain yang berada di bagian bawah ember untuk mengikat

kayu palang guna men)rangga tali yang ada di antara ujrrng kayu palang dan

rclinga ember.
.rFt artin)ra dua tali yang diikatkan kepada kayu palang.

t3
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10947. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang finnan-

Nya, )fi\$J rXl Oii rjft; *ttoi orans-orans yans

beriman, penuhilah akad-akad itu," bahwa maksudnya

adalah akad Jahiliyah.

Disebutkan kepada kami bahwa Nabi SAW bersabd4

tr,-,)i A(& f;Li r') ,"bat tL)ti')f
"Penuhilah oleh kalian janji-janji Jahiliyah, dan janganlah

membuat janji bant dalam fslam."

Diceritakan kepada kami batrwa Furat bin Hay5ran AI Ajli
bertanya kepada Nabi SAW tentang sumpah Jahiliyah, lalu
Nabi SAW menjawab,

lt gt ,u ;t; * Jlx'JJi

"Sepertinya kalian menanyakan tentang sumpah (yang biasa

dilakulran) suht Lakhrn dan Taimillah? " Ia me,lrjawab, 'Ya,
watrai Nabipllah." Beliau lalu bersabda,

" Islam tidak menambahkannya s elain semakin keras. "r5

10948. Al Hasan bin yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abilmazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatada[ tentang firman-

15 HR. Ath-Thabrani dalam At Kabir (181322), di dalarmya terdapat (.if), (+f)
dan Al Haitsami dzlam Majma' Az-fuwa'id (81173), ia bcrkat4 "Perawinya
tsiqah, nalrnm sebagiamya dha'if"

i1,ry'r\i)t)' i:i.i)
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Nya, ,fi\136 "Penuhilah akad-akad ittt," ia berkat4

"Maksudnya adalah sumpatr."l 6

Sebagian ahli takwil berpendapat batrwa maknanya adalatr

sumpatr yang Allah jadikan kepada makhluk-Nya untuk beriman

kepada-Nya dan taat kepada-Nya terhadap apa yang dihalalkan dan

dihararnkan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10949. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali bin Ibnu Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 ,ffV31 "Penuhilah

akad-akad itu," bahwa maksudnya adalatr yang halal, haram,

fardhu, dan semua ketentuan yang ada dalam Al Qur'an.
Jadi, janganlah kalian melanggar janji. Allah mempertegas

t^s, |frj_J "*ft, itV 3;LI-, 4* g,'e ;i 'i| 'orf;-r-\ii
"Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diilvarknn

dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah

peintahkan supaya dihubungkaz, " sarrpai firman-Nya, ?ri"

)\:rt "Tempat lcediaman yang bur"ttk (Jahanan2" (Qs. Ar-

Rad [3]: 25)."

10950. A1 Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Ny4 ,fiVW "Penuhilah akad-

Abdnrrazzaq dalamtafsir (213) daazad Al Masir Q1268).
TadAl Masir@268\.

l6
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akad itu," bahwa maksudnya adalah yang Allah SWT

ikatkan kepada hanrba-hamb4 berupa hal-hal yang halal dan

hal-hal yang haram bagi mereka.ls

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr ikatan-

ikatan yang dibuat di antara sesama manusia dan ikatan yang dibuat

oleh seseorang untuk dirinya sendiri.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10951. Suffan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepada kami dari Musa bin lJbaidah,

dari saudaranya, Abdullah bin Ubaidatl, ia berkata: ilt-ib
ftewajiban) ada lima, kewajiban iman, kewajiban nikah,

kewajiban janji, kewajiban jual-beli, dan kewajiban

surrpatr.le

10952. Al Qasim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Walci me,nceritakan

kepada kami dari Musa bin LlbaidalL dari Muhammad bin

Kab Al Qurazhi atau dari saudaranya, Abdullah bin

IJbaidah, riwayat yang semrpa.2o

10953. Yrmus bin Abdul Ala me,lrceritakan ke,padaku, ia berkata:

Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid

berbicara tentang firman-Nya, rjfiiV61 Yj.r( Oji 6Y-
"Hai orang-orang yang briman, penuhilah akad-akad itu,"
ia berkat4 'Maksudnya adalah akad janji, akad sumpah

Ibid.
As-Suynthi ddaln Ad-Dun Al Mantsur (3/5), dan ia menisbatkannya kcpada
Ibnu Jarir, Ibnu Humai4 dan Ibnu Al Mudzir.
Ibid.

l8
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(yamrn), akad sumpah AiU), akad perseroan, dan akad nikah.

hilah lima akad."2l

10954. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Utbatr bin
Sa'id Al Hamshi menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman bin Zud bin Aslam menceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku tentang

finnan-Ny4 ,ff\W YjJt; O-$i $G- "Hai orang-orans
yang beriman, penuhilah alad-akad itu," ia berkata, "Akad
yang lima yalcni kewajiban nikah, kewajiban penieroan,

kewajiban sumpah (yamtn), kewajiban janji, dan kewajiban

sumpah (hiu):"

Ahli takwkil lain berpendapat bahwa ayat ini merupahan

perintah dari Allah SWT kepada Ahli Kitab agir me,nunaikan apa

yang telah ditetapkan, )akni menjalankan apa-apa yang ada dalam

kitab Taurat dan kljil, berupa membenarkan Nabi Muharnmad SAW
dan apa yang dibawanya dari Allah SWT.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10955. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij teirtang firman-Nya ,ffUjfuf
"Penuhilah akad-akad itu," ia berkat4 'Maksudnya adalatr

janji yang Allah SVfT tetapkan kepada Ahli Kitab untuk

menjalankan hat-hal yang ditetapkan kepada metreka."23

hd Al Masir (A268) dan An-Nukat wa Al Uyn (AQ.
hd Al Masir (21268) danAn-Nukat wa Al Uytn (215,6).
Ibid.
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10956. Al Mutsanna menceritakan kepadalru, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada karni, ia berkata: Al-Laits

menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus me,nceritakan

kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Muslim berkata ".,1ktl

membaca kitab Rasulullatr SAW yang dihrlis untuk Amr bin

Hann ketika beliau mengutusnya ke Najran, dan kitab

tersebut ada pada Abu Bakar bin Haan, yang di dalamnya

berisi, Ini merupakan penjelasan dari Allah dan Rasul-Ny4

,fi\lfu|Yj,Ir. <r-51W- *Hai orans-orans yans

berirnan, penuhilah akad-akad dz".' Rasulullah lalu menulis

ayat tersebut hingga firman-Nya, Vge;:filL
"sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya." (Qs. Al
Maa'idah [5]:4)24

Abu Ja'far berkata: '?endapat yang paling be'lrar me,lnrrut

kami adalah pe,ndapat Ibnu Abbas, dan makranya adalah, '?enuhilah

watrai orang-orang beriman, akad-akad Allah yang diwajibkan atas

kalian mengenai apa-apa yang dihalalkan, diharamkan, dan

difardhukan kepada kalian, serta batas-batas yang telah dijelaskan

kepada kalian."

Kami katakan bahwa pendapat tersebutlatr yang paling benar,

karena Allah SWT mengikutkan 
-setelah 

ayat tersebut- penjelasan

tentang hal-hal yang halal, haram, dan difardhukan. Dengan demikian,

dapat diketahui bahwa firman-Nya rffVrlf "Penuhilah akad-atrad

itu," adalah perintatr Allah SWT kepada hanrba-harrba-Nya untuk

menjalankan kewajiban-kewajiban dan akad-akad yang dijelaskan

setelatrnya, serta larangan Allah SWT kepada harnba-halnba-Nya

21 Ib,nuHisyam dalam.Sirai (41241).
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untuk melanggar akad-akad tersebut. Jadi, ayat ,ff\W "Penuhilah

akad-alrnd itu," merupakan perintah dari-Nya agar memenuhi akad

yang diperbolehkan, serta tidak boleh mengl*tususkan sesuatu sampai

ada alasan kelfiususan tersebut yang harus diterima. Jika demikian

adanya, maka orang yang memaknainya dengan memenuhi sebagian

saja dari akad-akad 1lang Allatr SWT perintahkan dan memgabaikan

yang lainnya, tidaktah dibenarkan.

Firman-Nya \jJ "P"n hilah," bagi orang Arab memiliki dua

segi:

Pertama, diambil dari perkataan,.- d G:l g*. 9:r{.,*\l
Keduadiambil dari perkat ^, Al ,#r';'43.

Makna me,me,nuhi janji adalah menyempurnakan syarat-syarat

yang diperbolehkan sesuai dengan yang disepakati.

Taknil lirman Allah,
bagimu binatang ternah)

(Dihalalkan

Abu Ja'far berkata: Ahli tak\Mil berbeda pendapat tentang

maksud dari binatang temak yang Allah SWT sebutkan dalam ayat ini
yang halal unhrk kita

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maksudnya adalatr

semua binatang ternak.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10957. Sufircn bin Waki menceritakan kepada karri, ia berkata:

Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Au{, dari Al

,C.iiLLi F lit
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Hasan, ia berkata, "Binateng ternak tersebut adalah ttnta,

sapi, dan karrbing."2s

10958. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Adttnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nyq ,C"ii'$FgA "Dihalalkan bagimu binatang

ternak," ia berkata, 'Maksudnya adalah semua binatang

tgrnak."26

10959. Muhammad bin Al Husain me,nceritakan kepada karni, ia

berkata: Ibnu Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai firman-Nya #{lLi F gA "Dihalalkan

bagimu binatang ternak," ia berkata, 'Maksudnya adatatl

semua binatang temak."27

10960. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu

Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi

bin Anas, tentang firman-Ny4 
";3i1'4 #,4;\

"Dihalalkan bagimu binatang ternak," ia berkata,

'Maksudnya adalah semua binatang ternak."28

Al Baghawi dalam tafsir (21199), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith
(4/185), Zad Al Masir (21268), As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (316),

dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, dan Ibnu Al
Mundzir.
Abdurrazzaq dalam tafsir (2/3), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (4/185),

dan An-Nulcat wa Al Uyun (216).

Al Mawardi dzlamAn-Nukat wa Al Uyun Ql6), Abu Hayyan dalamAl Bahr Al
Muhith (4/185), de,r. An-Nulmt wa Al Uytn (21268).

As-Suyuthi dalam Ad-htn Al Mantsur (317), ia menisbatkannya ke'pada Ibnu
Humaid dan Ibnu larir, Abu Hayyan dzlamAl Bahr Al Muhith (4/158), d^t7id
Al Masir (U268).

26
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10961. Diceritakan ke,padaku daxi bin Al Faraj, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: LIbaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berbicara tentang firman-Nya" ,g'ii'$ #.$\
"Dihalallran bagimu binatang ternak," ia berkata, 'Binatang

ternak, se,tnuanya. "2 
9

Ahli talc\tril lain berpendapat bahwa maksudnya adalah anak-

anak binatang yang masih ada dalam perut induknya jika induknya

dise,mbelih.

Riwayat-riwa)'at yang sesuai de'ngan pendapat tersebut adalah:

10962. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abu Abdirratrman Al Fazai mengabarkan kepada kami dari

Athiyah Al Aufi, dari Ibnu lJmar, te,lrtang firman-Np j,fi
,C"ii'$P *otholotkan bagimu binatang ternak," ia

berkata, 
('An* yang ada dalam perutrya."

Athiyah Al Aufi berkata: Aku berkatq 'Tika keluar dalart

keadaan mati apakah aku boleh memakannya?" Ibnu Umar

me,njawab,'Y4 boleh."3o

Abu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (4/158).

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/6'), dan riwayat tidak dinisbatkan
kecuali kepada Ibnu Jarir. Lrhat An-Nukat wa Al Uyn, (216) dan' hd Al Masir
(?rcq.
Dalam sebuah hadits Nabi SAW disebutkan"

ilitrt;,rrlki
"Panyembelihan anak adalah penyembelihan ibunya." HR. Abu Daud dalam

Sunan,bab: Al Adhahi (2828), dan At-Tirmidzi dalam Sunan,bab: Al Ath'imah
(t476).
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10963. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bn Zakaria

menceritakan kepada kami dari Idris Al Awadi, dari Athiyah,

dari Ibnu Umar, riwayat serupa, dan me,nambahkan, ia

berkata 'Ya, ia dihukumi sama dengan paru-paru dan

hatinya."3l

10964. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Ibnu Qudamah berkata, rrJifu anak binatang lahir dalam keadaan mati dari perut

induknya setelah disembelib, atau dalam keadaan mati di dalampenrt induknya,

atau bergerak sesaat setelah keluarnya seperti yang discmbelih, maka hukumya
halal." Ini diriwayatkan oleh Umar dan Ali. Pendapat ini dipegang oleh Sa'id

bin Al Musayyab, An-NaLha'i, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan Ibu Mun&ir.
Ibnu Umar berkata, "sembelihannya adalah ssm$slihan indgknya jika telah

tumbuh rambutnya." Diriwayatkan dari Atha, Thawus, Mujahi4 Az-Zubri, Al
Hasaq Qatadah, Malik, Al-Laits, Al Hasan bin Shalib, don Abu Tsar.
Abdullah bin Kab bin Malik berkata, "Para sahabat Ifasul b€rkat4 'Jika anak

telah tumbuh rambutrya, rnaka sembelihannya adalah sembelihan induknya'."
Ini adalah isyarat kepada mereka semua dan sudah rcniadiijma.
Abu Hanifah berkata, "Tidak halal, kecuali ia lahir dalam keadaan hidup, lalu
disembelih, karena ia merupakan hewan yang kehidupannya terpisall sehingga

tidak dapat dikatakan bahwa ia telah disembelih lantaran yang lainnya telah

disembelih sebagaimana setelah lahirnya. "
Ibnu Al Mundzir berkata, "Orang-orang membolehkannya, dan kami tidak
mengetahui seorang pun yang menentangnya sarryai Abu Hanifah An-Nu'man
berkata, Tidak halal, karena sembelihan satu jiwa tidak boleh menjadi

sernbelihan dua jiwa'. "
Penulis di sini mengarnbil pendapat bahwa sembelihan anak adalah sembelihan

induknya, berdasarkan hadits ini, "senbelihan anak adalah sembelihan
ibunya." Juga hadits lain dari Abu Sa'id, dari Rasulullah SArilf, beliau bersabda,

;t.kiEkiii eLtty
"Malranlah ia jila lulian menghendaki, karena sembelihannya adalah

sembelihan ibunya."
Al Mughni dat Syarah Al Kabir (10152,53).
Ibid.3l
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Qabus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Maksudnya adalah anak dari binatang ternak, makanlah'"32

10965. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepadaku dari Mas'ar dan Suffan, dari Qabus,

dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, batrwa seekor sapi

disembelih, kemudian di dalam perutnya ditemukan on*,

maka Ibnu Abbas mengarnbil ekor anak tersebut, kemudian

berkata, "Ini terrrasuk binatang ternak yang dihalalkan bagi

kalian."33

10966. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Qabus,

dari bapatcnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "la termasuk

binatang ternak."34

10967. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karf, ia berkata: Abu

Ashim dan Mu'ammal menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Qabus, dari

bapakny4 ia berkata, "Kami menyenrbelih sapiny4

kemudian ada anak di perutnya, maka kami bertanya kepada

Ibnu Abbas. Dia lalu menjawab, 'hd adalah binatang

ternak'."35

32

t3
Al Qurthubi dalamtafsir (5134).

As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (316), dan ia menisbatkannya kepada

Sa'id bin Manshur, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, Ibnu Mrm&ir, dan Ibnu

Mardawaih. Di sini kami menemukannya dari sunan sa'id bin Manshur
(411435,1436).
Al Qnrthubi dalam tafsir (5134), An-Nukat wa Al Uyun (216), dan Zad Al Masir
(a268).
Ibid.
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling be,nar adalah yang

mengatakan bahwa maksud firman-Nya, 4ilii4 $ g;
"Dihalalkan bagimu binatang ternak," adalatr semua binatang, baik

yang masih ffi*, mud436 maupun dewasa, karena orang Arab tidak

menolak menamakan semuanya dengan binatang ternak. Allah SWT

juga tidak me,nglr*rususkan satu dengan yang lairurya.

Jadi, yang dipakai adalatr keumuman dan ztrahir ayat, sampai

ada alasan-alasan kekfiususannya, sehingga wajib diterima. Adapun

;lt (ternak), menurut orang Arab adalah nama bag ,rrltq sapi, dan

kambing saja, sebagaimana firman-Ny4 i;2ti4-'H@ r,;iJ{g
'ojAEq'€113 "Dan Dia telah menciptakan binatang ternak

untuk lramu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-

bagai manfaat, dan sebagiannya kamu maknn. " (Qs. An-Nahl [16]: 5)

Juga $;:G{V3r;A6Hnj*fVJqf Jg' "Dan @ia
telah menciptakan) lcuda, baghal, dan keledai, agar kamu

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan." (Qs. An-Nahl

[16]: 8) Dia membedakan satu jenis ternak dari jenis lainnya. Adapun

binatang ternak, berarti mencakup anak-anaknya. Tetapi kami

katakan, 'Binatang yang telah dewasa harus diberikan nama binatang

ternak. Derrikian juga yang masih kecil, karena makna kata binatang

ternak' sebanding dengan kata 'anak-anak binatang ternak'. Juga

dikarenakan makna kelatrirannya tidak gugur sekalipun telah dewasa,

maka tidak gugur pula nama binatang tersebut sekalipun telah dewasa.

Kadang-kadang orang-orang juga menganggapnya sebagai binatang

ternak terhadap binatang yang liar seperti kijang, sapi liar, dan

keledai.3T

36 {i'I artinya karrbing peranakan daxiienis karnbing dan dorrba.
17 Makna serupa bisa dilihat dalam Al Fara' dalam Ma'ani Al Qur'an (11298).
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Takwil firman-Nya:

dibacakan kepadamu)

(hecuali yang akan

Abu Ja'far berkata: Para atrli takwil berbeda pendapat

te,ntang firman-Ny4 $# i9,-C1 "Keanali yang alcan dibacalcan

kepadamu."

Sebagian ahli takwil mengatakan bahwa maksudnya adalah,

"Dihalalkan bagi kalian anak unt4 sapi, dan kambing, kecuali yang

telalr Allatr jelaskan kepada kalian dengan firman-Nya, 'F$;,r?
i'n(t''rl i 'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah'. (Qs. Al

Maa'idah [5]: 3)

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10968. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya,'€4; {$-tJ;jS$'-$
"Binatang ternak, kecuali yang akan dibacalcan kepadamu,"

kecuali bangkai dan yang disebutkan bersamaan

dengannya.38

10969. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, F,g\!ff tl-U$Srtrft'$ "Dihalal*an bagimu binatang

ternak, l<eanali yang akan dibacakan kepadamu," yakli

3E Riwayat serupa terdapat pada As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Man*ur (317), dan
ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid serta Ibnu Al Mundzir.

!ffil.c$t
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bangkai yang dilarang Allah dan telatr dijelaskan

sebelumnya.3e

10970. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

.lrb&,xrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-

Nya !$$ i;l-C$ "Kecaali yang akan dibacakan

lcepadamu," ia berkatao "Kecuali bangkai dan yang tidak

disebutkan oleh Allatr.'/o

10971. Muhammad bin Al Husain me,nceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman-Nya, {4; {F-U{ "Kecaali yang aknn

dibacakan kepadamu," bahwa maksudnya adalah bangkai,

darah, dan daging babi.ar

10972. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, &-($t$i/l'$ F 6;
'& "Dihalalkan bagimu binatang ternalq keanali yang

akan dibacakan lcepadamu," bahwa maksudnya adalatt

bangkai dan daging babi.a2

10973. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Riwayat serupa terdapat pada Abdurrazzaq dalam tafsir (2/4).
Abdurazzaq dalam tafsir (214) dua Ibnu Katsir dalam tafsir (4/9).
Ibnu Jauzi dalam hd Al Masir (21269) dan Asy-Syaukani dalamFath Al Qadir
@7) d^n Ibnu Abbas.
Ibnu Katsir dalam tafsn (4/2).

39
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Abbas, tentang firman-Nya, iS4iJS;i'ii'4 F I
'& "Dihalalkan bagimu binatang ternak, keanali yang

alcan dibacakan kepadamu," battwa maksudnya adalatt

bangkai, dagng babi, serta dagng hewan yang disembelih

atas nama selain Allah.43

Ahli taloril lain berpendapat bahwa maksudnya adalah babi.

Riwayat-riwayat yang sesuai de,lrgan pendapat tersebut adalah:

10974. Abdullah bin Daud menceritahan kepadaku, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr me,nceritakan kepadalcu dari Ali, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Ny4 !ff i9-C1 "Kecuali yang

akan dibacakan kepadamu," ia berkata, "Maksudnya adalatt

babi.'#

10975. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mende,ngar Abu Mu'adz berkata: I-lbaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata tentang firman-Nya, lS t;l-C$ "Kecuali

yang akan dibacakan kepadamu, " bahwa maksudnya adalatt

babi.a5

Abu Ja'far berkata: Takwil yang lebih benar adalah yang

berpendapat bahwa maksudnya adalatr kecuali apa yang dibacakan

kepadamu, berupa pengharaman Allah terhadap apa-apa yang

diharamkan kepada kalian dengan firman-Ny4 *'*t'&,;j-

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/6), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatim, dan Al Baihaqi dalamAs-Syu'ab.
Ibnu Katsir dalamtafsir (5/10).
Abu Hayyan dalanAl Bahr Al Muhith (4/159-16l).

43
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"Diharamknn bagimu (memakan) bangkai," (Qs.Al Maa'idah [5]: 3)

Allah membuat pengecualian dari binatang ternak yang Dia halalkan
untuk hamba-Nya berupa binatang ternak yang diharamkan, dan yang

dihararnkan untuk hamba yang dijelaskan dalam firman-Nya, A?
)_#'Ctili",'-;;ii,&&"Diharamkanbagimu(memakan)bangkai,
darch, daging babi." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3). Meskipun Allah
mengharamkan babi kepada kita, tetapi babi bukan termasuk binatang
ternak, maka ia dikecualikan. Pengecualian binatang yang

diharamkan, padahal termasuk di dalamnya sebelum dikecualikan,

serupa dengan pengecualian binatang yang diharamkan padatral tidak
termasuk di dalamnya sebelurn dikecualikan.

Takwil lirman-Nya'i?7ti rrl,,E'* (yang demikian
iuJ dengan tidak menghalalkan berburu hetika kamu sedang

mengerjakan haji)

Abu Ja'far berkata: Para atrli taktilil berbeda pendapat

tentang takwil ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, 'TIai orang-

oftmg yang beriman, penuhilah akad-akad itu dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, dan

dihalalkan untuk kalian binatang ternak."

Menurut mereka, hal ini sesuai kaidah yang mengakhirkan

sesuatu, namun malcnanya didatrulukan.

Mereka me,rnbaca nashab lafazh 'r*, karena berkedudukan

sebagai ftal untuk lafazhrii[ seUab men-yebut lafa?h t3-1T Uir.
De,ngan demikian, talonil madzhab mereka adalah, "Wahai orang-

orang beriman, penuhilatr akad-akad Allatl yang telatr ditetapkan oleh-
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Nya dalam Kitab, dan tidak halal bagi kalian berburu saat kalian

sedang mengerj akan haji."

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maknanya adalah,

'Dihalalkan bagi kalian binatang ternak liar berupa kijang, sapi, dan

kfiimar (keledai)." Sedangkan makna ungkapan "tidak dihalalkan

berburu" adalatr "tidak boleh meminta dihalalkan berburu pada saat

kalian mengerjakan haji, kecuali yang akan dibacakan kepadamu."

Menurut merek4 lafazh':j- ,aia*a nashab,menjadi hal pada

huruf lraf dm mim pada lafazh F Dengan demikiarU talonrilnya

adalatr, ..wattai orang-orang yarrg beriman, dihalalkan bagi kalian

binatang ternak, dan tidak boleh merninta dihalalkan berburu ketika

kalian sedang mengerjakan haji."

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah

"Dihalalkan bagi kalian semua binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu, dan yang liar, karena ia adalah binatang buruan,

maka tidak halal bagi kalian saat kalian sedang mengerjakan haji."

Seakan-akan yang berpendapat demikian mengarahkan makna

kepada ,,Dihalalkan bagi kalian semua binatang ternak, kecuali yang

akan dibacakan kepadarnq, dan yang sudah jelas keliarannya di mata

kalian. Tidak dihalalkan berburu ketika kalian sedang mengerjakan

haji."

Dengan demikian, menunrt merek4 kata;-$ dibaca nashab

karena menjadi hal bagphuruf /ca/d an mim dalam firman-Nya, {&6Jt
!$4L "K"*aliyang akan dibacakan l<epadamu."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:
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10976. Su$an bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

LJbaidillah menceritakan kepada kard dari Abu Jafar Ar-

Razi, dari Rabi' bin Anas, ia berkat4 "Kami duduk bersama

Mutharrif bin Asy-Syrkhair, dan bersamanya terdapat orang-

orang. Dia kemudian berkata kepada mereka, Dihalalkan

bag kalian mernbunr binatang ternak, namrm tidak

dihalalkan berbunr ketika kalian sedang mengerjakan haji,

maka itu haram bagi kalian, yakni sapi liar, kijang, dan lain-

lain."f5

10977. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Abi

Jafar menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi

bin Anas, tentang finnan-Ny4 ;$4iJS;S*i'r4 F lg
'i;'6i .$ge'& "Dihatatkan bagimu binatang

ternalq kccuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berbunt ketikn

lramu sedang mengerjakan haji," ia berkata, "Ssmua

binatang ternak halal, kecuali yang liar, maka ia menjadi

binatang buruan, dan tidak halal bagi kalian pada saat kalian

beribram.'/7

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang paling benar adalah

sesuai yang dikatakan oleh para atrli takwil secara jelas ketika

menakrvilkan firman-Nya, r*'i1'4 #,r$ "Dihalalkan bagimu

binatang ternak..." yaitu binatang ternak, baik induknya atau anaknya.

6 Al Mawardi juga menyebutkannya, hanya saja ia tidak menisbatkannya ke,pada

orang )rang rcngatakannya, An-Nulwt wa Al lJyn (2/6), demftian juga yang

dilahrkan oleh Ibnu Jauzi dalanTad Al Masir (21268).

'7 lbid.
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Dan sesuai pendapat mereka yang mengatakan,'?enuhilatr akad-akad

itu, tidak halal berburu ketika kalian sedang mengerjakan haji.

Dihalatkan bag kalian binatang temak ketika kalian sedang

mengerjakan haji atau ketika sedang mengerjakan hal lainnya, kecuali

apa yarug akan telah dijelaskan mengenai keharamannya; berupa

bangkainyq darahnya, dan yang disembelih dengan menyebut narna

selain-Nya. Dengan demikian jika firman-Nf & {F-Y$ "Keanali

yang alun dibacaknn kepadamu" maknanya 'tecuali binatang

buruan" maka pasti ayatnya akan berbunyi "lcecuali yang dibacakan

kepadamu berupa binatang buruan yang tidak halal."

Juga karena Allatr tidak menyatukan firman-Ny4 ff i{-U$t
"Keanali yang akan dibacakan kep;adamu," de,ngan yang telatr

disebutkan. Selain itu, karena jelasnya penyebutan berbunr dalam

finnan-Nya, );3118& "(Yang demikian itu) dengan tidak

menghalallcan berburu," me,njadi dalil bahwa firman-Nya, &C$l
!{iE "K"*ali yang alcan dibacakan kepadamu," merupakan khabar

untuk sesuatu yang dilarang, dan makna firman-Ny4 ){2t1r9;a
"(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu," terpisatt

darinya.

Demikian juga jika firman-Ny4 .€'ii'$ F,!15
"Dihalalkan bagimu binatang ternak," maksudnya adalatr binatang

liar, maka pengulangan menyebut berburu dalam firman-Nya, ,9'*
)#rt "(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berbunt,"

tidak berguna, dan ini telah dijelaskan sebelumnya" serta akan

berbunyi "dihalalkan bagi kalian binatang temak, kecuali yang akan

dibacakan kepada kalian, dan kalian tidak boleh memburunya ketika

kalian sedang mengerjakan haji."
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Tegasnya pe,lryebutan berburu dalam firman-Nya, );3tirE&
"(Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berb,unt,"
merupakan dalil yang pding nyata tentang kebenaran pendapat kami
mengenai makna tersebut.

Jika seseorang berkat4 'tsukankatr mungkin saja orang Arab
menampakkan penyebutan sezuafu de,ngan namanya, walauprm nama
tersebut telah disebutkan?" Jawabannya adalah, 'Tral tersebut
dilakukan untuk kepentingann syair, dan ini tidak baku, padahal
mengarahkan kalam Allah kepada bentuk batrasa png lebih baku itu
lebih utama Dalam hal ini, mengalihkan kepada hal lain tidak bisa
dilalcukan."

Abu Jaffar berkata: Dengan derrikian, makna kalam tersebut
adalah, "wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-al€d Allah
yang telah ditetapkan kepada kalian berupa apa yang diharamkan dan
apl yang dihalalkan, dan tidak boleh berburu ketika sedang

mengerjakan haji. Binatang ternak yang diserrbelih dan bukan
bangkai yang dihalalkan bagi kalian merupakan kelapangan bagi
kalian, dan tidak perlu berburu ketika kalian sedang mengerjakan
haji."

Takwil lirman Allah SWT '+j6,Ff-rffr";ry (SesunSSuhnya

AAah menetapkan hukum-hukum menurat yang dikehendaki-Nya)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, ..Allah me,mutuskan

pada makhluk-Nya apa )4ang Dia kehendaki, berupa menghalalkao apa
yang ingin Dia halalkan, mengharamkan apa )ang ingin Dia
haramkan, mewajibkan apa yang ingin Dia wajibkan, dan seterusnya.
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Penuhilatr, watrai orang-orang yang beriman, apa yang telatt

ditetapkan kepada kalian berupa menghalalkan sesuatu yang

dihatalkan untuk kalian, mengbararnkan yang diharamkan atas kalian,

dan seterusnya. Janganlah kalian melanggarnya."

Riwayat-riwa},at yang sesuai de,lrgan pendapat tersebut adalah:

10978. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 Y'$i-'iliy
i; "sesungguhnya Allah menetapkan huhtm-huhtm

tJ-t

menuntt yang dikehendaki-Nya," bahwa sesungguhnya

Allah me,netapkan hukum apa yffLg Dia kehendaki terhadap

makhltrk-Nya. Dia menjelaskan kepada makhluk-Nya,

me,netapkan kefardhuan-Nya, menetapkan batasan-Ny4

memerintatr untuk taat kepada-Nyq dan melarang perbuatan

durhaka kePada-NYa.at

ooo

.t As-Suyrthi dilam Ad-Dun AI Mantsur (317), dan ia menisbatkannya kepada

Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir'

4
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.1; GiX 1; ivJJ ;;3i {j i,t 1fi \ii * vr; .ujli q.y

sg"$"12; 6j 655t'b;:$- i$ efi {ti, -{;'#1

)+3i b-; ?ra* i ;; iffi ,& A{ ;VWA :;:f

;,{i iF iS{,6 {;"{,ii:ii,)i iF wc6lrfi, l r(},
v6 f-i:" rt Sfii i j3$ \j,rs

" Hai or alrrg- or cmg y ang b erinan, j arryanlah l<ilnw
melanggar syim.ryiar Allah, dm jangan nelmrggm

l<ehormatm bulan bulan, lwrarn, i angan
bhotarry.binatanghailya,dmbhwAng.bhwungqalaid,

dmt jangdn (pula) m.engg(mggu or(mg.onmg yang
mmgunju.ngi Baiaillah seilmtg mqelca mlrrrcori l<arunia dmt

lcsiillwon ilmi Tuhctntrya, dan apabllalcmru tclah
menyelesail<mtibadf,hhaji,mal<abolehlahbqbunr.

D an j anganlah selali.l<nli l<eb encian (mu) kep adf, sesurr/;rt.

l@ffrr lrarena mqek a menglwlang.halangi l<ffiw dflri
Madidil Har arn, mendorongnru bqbrnt aniay a (lrapado

rrer el<n) . D arr tolong. menolonglah l<arru dalart
(mengerial,ar.) l<ebaiilcorrl ilan takwa, ilmt imgan nlong.

menalong dalarn b erbuat d.o s a dan p elarrggar an.

D m, bertakw alah l<mrw lnpda Allah, sesunggulmy a Nlah
arnatbqat silcsa.Nya"

(Qr. Al Maa'idah l5lz 2)
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rakwl firman-Nya i'l #$}{tffi:i;$\ $t- (Hai

orang-orang yang hertman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar

Allah)

Abu Ja'far berkata: '?ara ahli tal$ril berbeda pendapat

te,ntang makna firman-Nya, ;tl ffi$i{ "Janganlah lamu

melanggar syiar-syiar Allah. "

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Janganlah

kalian melanggar hak-hak Allah yang wajib dikerjakan, dan janganlah

kalian melampaui batas-batas-Nya."

Seakan-akan mereka merralcnai lafadr- 'ilr,J dengan eLs
(pemmjuk), dan menakwilkan, "Janganlatr kalian 66lenggar syiar-

syiar Allah dengan penunjuk batas-batas Allah, perintah-Nya

larangan-Ny4 dan kewaj iban-Nya. "

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10979. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Watrhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada [emi, ia berkata:

Hubaib Al Mu'allim menceritakan kepada kami dari Atha,

batrwa ia ditanya tentang sylar-syrar Allah, lalu dia

menjawab, "Hak-hak Allah yang wajib dikerjakan, me,njauhi

murka Allah, dan mengikuti ketaatan kepada-Nya. Itulatr

malcna sylar-sylar Allah.'"4e

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna lafa^,"Janganlah
lramu melanggar," maksudnya adalah p6[anggar larangan Allah.

Seakan-akan me,nunrt mereka maksud ayat, "Syiar-syiar Allah,"
adalah penrurjuk yang Allatr SWT haramkan di negeri itu.

1e As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Manstur (3/8), dan ia menisbatkannya ke,pada
Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mundzir.
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10980. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman-Ny4 6t #$r{tfi(ir-$i (5,-
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

melanggar syiar-syiar Allah," ia berkata, "Syiar-syiar Allatt

adalah larangan-larangan Allah."so

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah,

'Tanganlah kalian melanggar manasik haji sehingga kalian me,nyia-

nyiakannlra."

Seakan-akan menurut mereka maknanya adalah, 'Tanganlatr

kalian melanggar penunjuk batas-batas Allah yang telah Dia tetapkan

dalam berhaji."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10981. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada kami, ia bebrkata: Hajjaj menceritakan

ke,padaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas

berkata tentang firman-Ny4 itl #$1{ "Janganlah

kamu melanggar syiar-syiar Allah," bahwa maksudnya

adalatr manasik huji.t'

10982. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al Wun (216).

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Manstur (3/8), d,n ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir. Ibnu Athiyah dzlam Al Muharrir Al Wajiz (21146),

dan. tud Al Mosir (21272).
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menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, itl #$){Vl:A$i W
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah lwmu

melanggar syiar-syiar Allah," ia berkata, "Orang-orang

musyrik melaksanakan haji di Baitul Haram, mereka

me,mberikan binatang hadyt, meirgagung[an syiar-syiar

Allah, dan berdagang dalam haji mereka. Kaum muslim lalu

ingin mengubahnya, maka Allah SWT berfinnan, lfui{
itl #'Janganlah kamu melanggar syiar'syiar Allah'."sz

10983. Mghammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim me,nceritakan kepadaku' ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, te,ntang firman-Nya, itl # "Syiar-syiar Allah,"

batrwa maksudnya adalah Shafa dan Marw4 setta hadyt darr

budn (xfia-rrnta). Ini sernua termasuk sylar-sylar Allah.s3

10984. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najtlu dari

Mujahid, riwayat yang seluPa.sa

Ahli tahdl lain berpendapat batrwa maknanya adalah,

'Tanganlah kalian melanggar rya-apa yang diharamkan untuk kalian

ketika sedang mengerjakan haji."

As-Suynthi dalam Ad-Dun Al Manstur (317), dan ia menisbatkannya kepada

Ib'nu Jarir, Ibnu Al Mrmdzir, Ibnu Abi Hatim, dan An-Nuhas dalam Nasikh,

sefiaAl Muhanir Al WajA QlU6).
Al Qnrthubi dalam tafsir (6/37) dan Al Baghawi dalam tafsir (430D.
Ibid.
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10985. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapallku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nw 6l tSS$i{ "Janganlah kamu melanggar syiar-

syiar Allah," ia berkata, "Syiar-syiar Allah adalah

melalrulcan apa )rang dilarang Allah ketika kamu sedang

mengerjahan haji."55

Mereka seakan-akan mengarahkan taku'ilnya kepada

pengertian, "Janganlah kalian melanggar pe,nrmjuk batas-

batas Allah png telatr Dia haramkan ketika kalian sedang

me,ngerjakan haji."

Abu Ja'far berkata: Taloilil yang pahng utama adalah

pendapat Atha yang telah kami sebutkan tadi, yaitu yang mengaralrkan

malrranya kepada pengertian, "Janganlah kalian melanggar

kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan, dan janganlah kalian

menyia-nyiakannya." Itu karena lafazh'Ltii merryakan bentuk j*4
dari lafazh i}Z, 1t^aa).Lafazhi:;3, bo-w*o"U. Contoh: 'fr i
,-.trr rii, i>ti (Fulan telah memberi tanda pada masalah ini), jika dia

mengetahuinya . I-atazh'y);J adalah'lp; (penunjuk) darinya. Jika

demikian, malcna kalam tersebut adalah, "Janganlah kalian, wahai

orang-orang yang beriman, melanggar penunjuk-penunjuk Allah,

sehingga termasuk di dalamnya manasik haji, berupa mengharamkan

apa yang diharamkan Allah ketika sedang mengerjakan haji, menyia-

s5 As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/8), drn ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim. Al Muharrir Al Wajiz (AAq.
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nylakan apa yang dilarang untuk disia-siakan, larangan melanggar

kewajiban-kewajibannya, dan lain-lainnya berupa batasan, kewajiban,

kehalalan, dan keharaman, karena semua itu adalah tanda dan

pexrunjuk yang dijadikan sebagai tanda antara yang hak dengan yang

batil, yang dengannya diketatrui kehalalan, keharaman, perintatr, dan

larangan-Nya.

Kami katakan itu sebagai taloril firman-Nya, itl Fli|l
"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah," yang paling utama,

karena Allah melarang pelanggaran terhadap sylar-sylar dan

penrmjuk-penunjuk batasan-Nya. Pelarangannya merupakan perintatt

umum tanpa menglrfiususkan sesuatu, maka seseoftIng tidak boleh

mengarabkan maknan)ra pada yang khusus tanpa adanya huiiah yang

kuat dan hanrs diterima. Dan dalam hal ini tidak ada huiiah yang dapat

dijadikan sandaran hukum.

Takwit firman-Ny\ (|p1.j3
kehormatan bulan-buhn haram)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, ifl\f;1{3 "Oo"

jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, " adalah,

'Tanganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram dengan

memerangi kaum musyrik." Ayat ini seperti ayat, a$$ r$i*';Uf$l
# *.3t;r:$\-,Sq uMereka bertanya kepadamu tentang

berperang pada bulan Hararn. Katakanlah, 'Berperang dalam bulan

itu adalah dosa besar'. " (Qs. Al Baqarah l2):217).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10986. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah

'l{: @an jangan melanggar
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menceritakan kepadaku dari Ali dari Ibnu Abbas, menge,nai

firman-Nya, igl;11{i "Dan iangan melanggar

lcchormatan bulan-bulan haram," bahwa maksudnya adalah,

"Jangan melakukan peperangan di dalamrrya."56

10987. Al Hasan bin Yahya menceritalcan kepada kami, ia berkata:

Abdurazzaq mengabarkan kepada kard, ia berkata: Malnar

mengabarkan kepada kami dari QataddU ia berkata: "Orang

musyrik waktu itu tidak dihalangi dari Baitullah, maka

mereka diperintah unttrk tidak diperangl pada bulan-bulan

haram, dan ketika berada di Baitullah."sT

Adapun bulan-bulan haram yang dimaksud dalam fimran-Nya

i(g;3i'fj "Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan

haram," adalatr bulan Rajab yang penuh musibah. Bulan ini adalatr

bulan musibah, sehingga tidak boleh berperang.

Namun ada yang berpendapat batrwa maksudnya adalah bulan

Dzulqa'dah.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10988. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

ke,pada kami dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, ia berkata,

"Maksudnya adalah bulan Dzulqa'datr."s8

tud Al Masir(AzB).
An-Nulrat wa Al Uyun (2/6).
An-Nulcat wa Al Uytn Qlq, Tad Al Masir (21273), dan Abu Ha1ryan dabmAl
Bahr Al Muhith (41165).

s
57

5t



U*A//l;Ilru}rri

Kami telatr menjelaskan dalil-dalil atas kebenaran yang telatl

kami katakan sebelumny4 yaitu, *)q o$i Ai*&jf\
"Merelra bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram."

(Qs. Al Baqaratr l2): 217).

Takwit lirman-Nya 'S)fil{; Cifi1i (Jangan

[menggangguJ binatang-binatang hadya' dan binaang-binatang

qalaid)

Abu Ja'far berkata z Lafazh iti-iir artinya sesuatu yang

dihadiatrkan oleh seseorang, berupa unta, sapi, kambing, atau lainnya

ke Baitullatr, sebagai bentuk pendekatkan diri kepada Allah dan

pengharapan atas pahalanya. Allah SWT telah berfinnan, maka

janganlah kalian melanggar itu sehingga pemiliknya menganrbil

paksa, dan janganlah kalian menghalangi antara mereka dengan apa

yang mereka hadiahkan untuk mencapai tempatnya di tanatr Haram,

akan tetapi biarkanlah mereka dan hadyu mereka hingga sampai ke

tempat yang Allatr jadikan sebagai tempatnya di Kabah.

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ig'"r-{Jr menjadi hadiah

selamabelurn diberi kalung (sebagai tanda) di leherrya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10989. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku hal tersebut, ia

berkata: Bapakku menceritakan ke,padaku" ia berkata:

Pamanku menceritakan ke,padaku, ia berkata: Bapaklsu

menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas,

tentang firrran-Ny4 GiNSj "Jangan (mengganggu)
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binatang-binatang ha@a," iaberkat4 *'rs:41 selama belum

diberi kahmg di lehernya."5e

Takrivit firman-Nya '{iil{; (Dan binatang-binatang
qalaid)

Maknanya adalab 'Tanganlah kalian melrgganggu binatang-

binatang qalaid."

Para ahli takrril berbeda pendapat temtang lafazh, Ijiir yr"g
tidak dihalalkan oleh Allatr.

Sebagian ahli taloril berpeirdapat bahwa maksud lafazh '"1:ili,t

,d"14 }fl*e binatang i:r-{fr. Maksud finnan-Nya, It it:r:dt li
3t-r.)Url "Jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan

binatang-binatang qalaid," adalah, "Janganlah kalian mengganggu

binatang-binatang h"$+ yang berkalwrg dan yang tidak berkalung."

Firman-Nya, qtl-iJt lj "Jangan (mengganggu) binatang-binatang

hadya," selama belum diberi kalung L+Lalt )i "Dan binatang-

binatang qalaid" yang diberi kalung.

Mereka berkata, "Firman-Ny4 lt-yat li 'Dan binatang-

binatang qalaid', menunjukkan makna tidak dilarangnya mengganggu

binatang hadiah yang berkalung.

Riwayat-riw ayat yarrgsesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

10990. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapal<ku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang firman-

5e Ibnu Athiyah dalamAl Muhanir At Wajiz (2t146) hikayat dari Ibnu Jarir.
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Nya, 5r,JJ({j "Dan binatang-binatang qalaid,"'*-r1;il
batrwa maksudnya adalah binatang hadiah yang dikalungi.

Jika seseorang memberi kalung binatang hadiahnya, maka ia

telatr berihram, sehingga ia hendalarya menanggalkan

gamisnya.s

Atrli taloril lain berpendapat batrwa maknanya adalatr binatang

yang diberi kalung syair 
-yang 

biasa dilakukan oleh orang-orang

musyrik ketika hendak melakukan haji ke Makkah dan ketika telatt

keluar dari Makkah menuju ke rumahnya- yang terbuat dari kulit

pohon Samur.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10991. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdunazzaq mengabarkan kqpada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan ke,pada kami dari Qatadatr, tentang firman-

Nyq ((g #)1{ti'1#$A{ "Jangantah kamu

melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar

kehormatan bulan-bulan haram, " ia betrkat4 "Pada zamtn

Jatriliyah, jika seseorang hendak keluar dari rumatrnya rurtuk

melaksanakan haji, maka ia membuat kalung dari pohon

Samur, maka ia tidak akan diganggu oleh siapa prm. Lalu

jika hendak pulang maka ia memakai kalwrg syair tersebut,

dan tidak ia tidak akan diganggu oleh seorang pun.'rl

hd Al Masir Q1273').
Abdunazzaq dalam tafsir (2/5) dan Al Baghawi dalam tafsir (2/7).
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Ahti takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalatr,

"Seseorang dari mereka mengenakan kalung jika hendak pergi ke

tanah suci, atau ketika keluar dari tanah suci, yaitu yang terbuat dari
kulit pohon tanatr suci, sehingga ia akan aman dari kemungkinan
perlakuan buruk dari semua kabilah Arab.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10992. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepadaku 661 lldalik bin Maghul, dari Atha,
tentang firman-Ny4';t'lfi1{; "Dan binatang-bina(ang
qalaid," ia berkata, "Mereka menge,nakan kalung yang

terbuat dari kulit pohon tanatr suci, dan mereka merasa aman

untuk keluar dari tanah haram dengan benda itu. Oleh karena

itu, tunurlah ayat, {; Gijf sji$;;31$i,11i,1$4{
3i)51 'Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan

jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-
binatang qalaid'.'$2

10993. Mutrammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman-Ny4 SiEIl{j."Doo binatang-
binatang qalaid," ia berkata, "I-afazh l+Xijt artinya kulit
pohon (yang dijadikan kalung) di leher manusia dan binatang

sebagai pelindung unfuk mereka.'63

62 Ibnu Jauzi dalamZld Al Masir (2t273).63 Al Baghawi dalamtafsir Qn dan{lAlusi dalamRuh Al Ma,ani(6/53).
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10994. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang samu.6o

10995. Muharnmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang frman-Ny4 'ritfrl{, GXIllt "Jangan

(mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-

binatang qalaid," ia berkata, "Orang Arab menge'nakan

kalung dari kulit pohon Makkah, kemudian bermukim di

tempatrya sampai berlalu bulan Haram. Ketika hendak

pulang ke keluarganya ia akan membuat kalung untuk

dirinya dari kulit pohon, karena kalung itu akan membuatnya

aman sampai tiba di te,ngah-tengatr keluarganya.'65

10996. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard berkata

mengenai firman-Nya,"ifiit{i "Dan binatang-binatang

qalaid," ia berkata, "seseorang mengambil kulit pohon dari

pohon tanah suci dan mengalungkannya di lehernya,

kemudian ia pergl sesuka hatinya dan merasa aman

dengannya. Itulah makna lafazh ffi1.-oo

Ahli takwil lain berpendapat bahwa sesungguhnya larangan

Allah kepada orang mukmin dengan firman-Ny4 'tint{j "Dan

binatang-binatang qalaid," adalatr mencabut sesuatu dari pohon tanah

Ibid.
Lihat penjelasan para rnufassir rnelalui Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (4273,
274) danAl Muhanir Al Wajb (21A7).
Ibid.

a
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suci kemudian mengalungkanny4 sebagaimana dilakukan kaum

musynk pada jaman Jahiliyah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10997. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha,

tentang firman-Ny4 '41i1{jG1J7i "Jangan

(mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-

binatang qalaid," bahwa orang musyrik mengambil dari

pohon Makkah berupa kulit pohon Samur, yang kemudian

dikalungkan di leher. Dengan demikian mereka merasa aman

dari gangguan manusia. Allah kemudian melarang mencabut

pohonnya untuk dikalungkan. 67

10998. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-
Rabi bin Anas, ia berkata: 'I(ami duduk bersama Mutharif
bin Asy-Syukhair dan bersamanya terdapat orang-orang, ia

menceritakan tentang firman-Ny4 ';cfrl{j "Dan binatang-

binatang qalaid", ia berkata, "Orang musyrik mengambil

dari pohon Makkah berupa lulit pohon Samur yang

kemudian mereka kalungkan, kemudian mereka merasa

aman dari manusia. Allatr SWT lalu melarang mencabut

pohonnya untuk dikalwrgkan."6s

Abu Ja'far berkata: Penakwilan yang paling utama untuk

firman-Ny4'{fj;llj "Dan binatang-binatang qalaid," dengan

Al Bahr Al Muhith (41165) dall- Al Muharrir Al lTajiz (U147').
Al Baghawi dalam tafsir (21202), Zad Al Masir (21273), An-Nulrat wa Al Uyu
(217\, den tr1 Bahr Al Muhith (41165).
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kedudukannya sebagai 'athaf kepada awal kalam, dan dalam kalam

tersebut tidak ada yang menunjukkan keterputusan dari awalnya. Juga

bukan berarti ayat tersebut merupakan larangan membuat kalung atau

menjadikan sesuatu sebagai kalung sehingga maknaya 'Janganlah

kalian melanggar larangan berkalung".

Jika itu merupakan takwil yang paling utama, maka dapat

dimaklumi batrwa itu merupakan larangan dari Allah melanggitr

keharaman mengenakan kalung, baik binatang atau manusia, dan

bukan keharaman kalung itu sendiri. Sesungguhnya pelarangan Allatl

tersebut menunjukkan keharaman berkalung, sebagaimana kami

sebutkan tentang keharaman orang yang mengenakan kalung. Jadi,

menyebutkan kalung cukup dengan menyebutkan yang me,nge'lrakan

kalung, karena sudah diketatrui oleh orang yang diajak bicara

mengenai maksudnya tersebut.

Dikarenakan masalaturya adalatr seperti yang telah kami

jelaskan, maka makna ayat tersebut menjadi, "Wahai orang-orang

yang beriman, janganlatr kalian melanggar syiar-syiar Allah,

kehormatan bulan suci, hadyr, dan mengenakan kalung yang

bahannya diambil dari tanah suci."

Sebagian penyair menyebutkan dalam :yarrnya apa yang kami

sebutkan dari yang menakwilkmlafazh l-;;lElt de,ngan kalung kulit
pohon tanah suci yang dikenakan oleh orang-orang pada jaman

Jahiliyah, maka ia mengatakan batrwa ia mencela dua orang yang

membunuh dua orang yang mengenakan kalung seperti itu,

u'U2ltiJt a,;'i\ 9f; # *tr7l\,i*'-dt:llk'jf
6e Bait syair ini terdapat dalam syair-syair Al Ha&aliyin (3119), Ma'ani Al Kabir

(1120), dan Al-Lisan (enfri: 6r), dan yang mengatakannya adalah Hu&aifah
bin Anas Al Hadzali.
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"Apakah kamu berdua membunuh dua orang karena keduanya

manampakkan aib kalian berdua,

lreduanya mengikat dengan tangan lailit pohon yang disimpulkan."

I-afazh )Qi)l attnVadua orang yang dibunuh, dan makna

lafazh t;Stttbi artinya tlft(ii dari aurat keduanya.

rakwitrirman-Nyaq"\t&ji{n,sfr irfi (#r';iy.-{i
(Dan jangan [pulal mengganggu orarrg-orang yang mengunjungi

Baitullah sedang mereka mencari karunia dan heridhaan dari

Tuhannya)

Abu Jarfar berkata: Maksud firman-Ny4 i$ efil';+iy.-{j
"Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

Baitullah," adalah, "Janganlah kalian mengganggu orang yang

meoang sengaja mengunj r ngi Baitullah."

Penggunaan katz'7( bennakra ',tbit a^ Le.6, seperti perkataan

penyair,

tow.i:ft r5;;. ):r,2'4- # * o:tcriyuk j1.

'Alat juga demikian jilca sebuah negeri menyusahlmnleu, al<u berniat

mentbah dada unta ke suatu negeri."

?tl-ltl'r- i. adalah Baitullah di Makkah. ,Saya,:"dg
menjelaskan sebelumnya alasan dinamakan, llflt'4.. I'Z*l O ttE
'4r|1-2 "Merela mencari kanrnia dari Tuhannya," yakni mencari

jdr maknanya adalah yang mengikat sirryulnya.
70 Bait syair ini terdapat pada Abu lJbaidah dalam Majaz AI Qar'an (l/14O. Kami

tidak menemukan narna orrnB yang rnengatakan syair tersebut dalam literatur
lrarri. Fath Al Bari (812o4.).
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keuntungan dalam pemiagaan mereka karena Allah. Wli "Dan

keridhaan dari Tuhannya," maksudnya Allah ridha akan haji mereka.

Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini turun mengenai

seseorang dari bani Rabi'ah, yaitu Al Hatham.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

10999. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, ia berkata: Al Hatham bin Hind Al Balai datang,

kemudian salah seorang dari bani Qais bin Tsa'labah pun

datang hingga menemui Nabi SAW seorang diri, ia
meninggalkan kudanya di luar Madinatr. Ia kemudian

memanggil Nabi SAW. Nabi SAW lalu bertanya, "Kenapa

lrarnu memanggil?" la kemudian me,njelaskan kepadanya.

Nabi SAW lalu bersabda kepada para satrabatny4

)tb*l )q.'rrt ,-ft, u b)iiit tr;'-, .., 1_ .

"Pada hari ini datang lcepada lcalian seseorang dari bani

Rabi'ah, dia berbicara dengan mulut syetan."

Ketika Nabi SAW mengabarinya, dia berkat4 "Aku melihat,

dan se'lnoga aku Islam. Aku juga memiliki orang yang dapat

kuajak berrrusyawaratl." Ia lalu perg dari sisi beliau, lalu

Rasulullatr SAW pun bersabda,

iv *ra"i,jk *t,trtfi
"Dia masuk dengan wajah lefir dan kcluar dengan

punggun g y an g b erHri anat. "
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Ia kemudian lewat dengan hewan yang cepat larinp, yang

berasal dari Madinah, kemudian ia me,nggiringnya, lalu pergt

dengannya sambil bersyair,

7t

,.r-rr,j).,ettA # bit?#r qrii

inyirrlg.trirl. # t')tPe!4v'
S'1" ?t"Wd-ut"i,at cW;fir"-:t {"r* #

"Malam menyelubungtnya dengan latsir yang memegang tali
lr.elrang, bulran penggembala unta, juga bukan penggemballa

kambing.

Juga bukan penjagal hewan di atas meja kayt. Mereka

terlelap dalam tidur da,n lbnu Hind tetap terjaga.

Ia bermalam dan seorang anak menghahtslcan laksana anak

panah, sepanjang betis dengan kaki dibasuh."

Kemudian pada tahun berikutnya datang orang yang berhaji,

yang telah merrberi kalung pada binatang yang dihadiatrkan.

Rasulullah SAW lalu hendak mengirim utusan kepadanya,

maka turunlah ayat ini sampai i$eiji't$y.-1; "Dan

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

Baitullah." Para sahabat lalu berkata "Wahai Rasulullatr,

biarkanlatr kami yang mexlgurusnya, kare,na ia kawan kami."

Bait syair ini terdapat daJran Al Bayan wa AtTabyin (2/308), Al-Lisan (erlti:
*-).
]vtakna kaki yang dibasuh adalah pada telapak kaki yang tidak terdapat lekukan.
Xzta j: rerupakan bennrk tunggal dari kata rvlf l^g artinya panah untuk

mengrmdinasib.
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Beliau bersabda, "fa rclah memberi kalung." Mereka

berkatq "Itu merupakan sesuatu yang biasa kami lakukan

pada masa Jahiliyah." Beliau pun menolaknya dan turunlatr

ayatiri.T2

11000. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ilaimatr, ia berkata: Al
Hatham, saudara bani Dhabi'ah bin Tsa'labatr Al Balci,

datang ke Madinah dalam sekedup dan membawa makanan,

lalu ia menjualnya. Kemudian ia datang kepada Nabi SAW,

lalu berbai'at kepada beliau dan masuk Islam. Ketika ia

keluar, beliau melihatnya, lalu beliau bersabda kepada para

sahabat yang ada saat itu,

, . a, .

"Dia telah datang kepadalu dengan muka yang jahat dan

pergt dengan tenglatk berkhianat. "

Ketika dia sampai di Yamamah, ia murtad kembali dari

Islam, kemudian ia keluar dengan sekedupnya dengan

membawa makanan pada bulan Dzulqadah dengan tujuan

Makkah. Ketika sahabat-satrabat Rasulullah SAW

mendengar tentangnya, maka sekelompok Muhajirin dan

Anshar bersiap keluar untuk mencegatrya. Allah SWT lalu

menurunkan ayat, ;tt #tjlglfi('u-5i$- "Hai

orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar

syiar-syiar Allah." Para sahabat pun membatalkan niatlya.

As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (3/9), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir, Ibnu Athiyah dalan Al Muharrir Al Wajiz (21147),
dan Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (2/8).

,tb6.Sil .*ue.i:, e J,.tU
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Ibnu Juraij berkata, "Ayat, i$eiii';6r-$; ,Dan jangan
(pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

Baitullah', berisi larangan untuk me,ncegat jalan orang-onmg

yang melaksanakan haj i."

Ia berkata, "Ayat ini turun karena Al Hatham mendatangi

Nabi SAW hanya untuk meneliti, kemudian ia berkat4 'Aku
adalah dat dan pemimpin karmku, maka berikanlah aku
petunjuk!'Nabi SAW lalu bersabd4

,i)L-tr'$: ,qz y..'!;/'t') i:l;l'oi n' j1 '!|'rl
gt'"d, ;oW'fr, ii|,;e; G.i:,

'Aht menyetamu untuk menyembah Allah dan tidak
menyehttukan-Nya dengan apa pun, mendiikan shalat,

memberilcan zakat, Wasa pada bulan Ramadhan, dan

melaksanakan haji'.

Al Hatharn lalu berkata, Dalam perintahmu ini terdapat

kekerasan, aku akan pulang ke kaumku dan akan

mengingatkan mereka apa yang engkau sampaikan" jika
mereka menerimanya maka aku akan menerima bersama-

sama dengan mereka, dan jika mereka me,nolak, maka aku
juga menolak'. Nabi lalu bersabda kepadany4 'Pulanglah!,.

Ketika ia telah perg, Rasulullah SAW besabd4

r71 cyv'4rc*'nt;r ru ?i* y;U
P,Ylsr
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'Dia datang kepadalu dengan muka yang jahat dan keluar

dari hadapanlat dengan akhir (punggung) yang berkhianat-

Ia bukan seorang muslim'.

Kemudian ia lewat dengan menge,ndarai hewan yang berlari

cepat, yang berasal dari Madinah, lalu ia bertolak dengan

mengendarainya. Sahabat-sahabat Rasulullatr SAW lalu

mencarinya, namun mereka tidak menemukannya. Ia sampai

di Yamamatr, melaksanakan haji, kemudian bersiap unhrk

keluar. Ia adalatr seorang pedagang besar. Para sahabat Nabi

SAW kemudian meminta izrn untuk menemuinya dan

mengarnbil apa yang ia miliki. Allatl SWT lalu menunmkan

,vx, {j Gitt si i(A #)1 {3 i't t# til { tbt:'"-$i ffi;
i$ O$';{y.-{i 'Hai orang-orang yang beriman,

janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan iangan
melanggar kehormatan bulan-bulan haram, iangan
(mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-

binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah'.' f,3

11001. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ibnu Taid berkata

tentang firman-Nya, iflr 6t iiy.-{i "Dan jangan (pula)

mengganggu orang-orang yang menguniungi Baitullah,"

batrwa ini terjadi pada saat penaklukan Makkah, ketika

orang-orang musyrik berniat melaksanakan haji dan umratr.

Orang-orang Islam berkata, "Wahai Rasulullatr, mereka

orang-orang musynk. Orang-orang seperti mereka tidak akan

kita seru, kecuali kita akan mertrbahnya." Lalu turunlah ayat,

73 Ibnu Jauzi dalamkd Al Masir (21270).
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i$ Afji't{y.1i "Dan jangan (puta) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi B aitullah.' fl a

11002. Muhammad bin Sad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kqpadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalcnya, dari Ibnu Abbas, te,ntang ayat,-{j

i(fi€fii|rfi'. "Dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah," ia berkatao "Orang

yang hendak melaksanakan haji."7s

11003. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar

bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

tentang ayat, iglefii'iriY.li "Dan jangan (pula)

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah,"
batrwa maksudnya adalah orang yang melaksanakan haji."

11004. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata:

Ubaidiillah bin Musa dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi

bin Anas, ia berkata, 'l(ami duduk bersama Mutharrif bin
Asy-Syulfiair, dan bersamanya terdapat orang-orang, ia

me,nceritakan tentang firman-Ny4 i$l egi';t*-{; 'Dan
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

Baitullah'. ia berkat4 Maksudnya adalah orang-onmg yang

hendak ke tanah suci'."76

As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (21255), dan ia tidak renisabatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir, serta Ibnu Athiyah d^lam Al Muharrir Al Wajiz
(ut47).
Ib,nu Janzi dzlamkd Al Masir (21272\.
Ibid.
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Para ulama berbeda pendapat tentang bagran ayat yang di-

nasakh dari ayat ini, walaupun mereka pada dasarnya sepakat bahwa

di antara ayat ini ada yang di-nasakh.

Sebagian berpendapat bahwa ayat tersebut di-nasakh

seluruhnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11005. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Bayan dari Amir, ia berkata,

"Dari surah Al Maa'idatl tidak ada yang di-nasakh selain

ayat ini, 34nl{; Gn$s;irlt;si$i,t ry3$4{
'Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, jangan

melanggar kehormatan bulan-bulan haram, serla jangan

(mengganggu) binatang-binatang hadya dan binatang-

binatang qalaid'.'fl1

11006. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin
Harun menceritakan kepada kami dari Su$an bin Husain,

dari Al Hakam, dari Mujahid, tentang firrran-Ny4 1r-5i W-
itl #tlti*Vt; "Hai orang-orang yang beriman,

janganlah lmmu melanggar syiar-syiar Allah, " dibawa ia di-

nasakh oleh ayat, j,i3ft *'6{rAfSX "Maka

bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja lcamu

jumpai mereka." (Qs. At-Taubatr [9]: 5).78

11007. Al Hasan bin Yahya me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsawi mengabarkan kepada kami dari Bayan, dari Asy-

77 Al Muharrir Al Wajiz (2t147).78 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/9), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Al Mundzir.
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Syabi, ia berkatq "Surah Al Maa'idah tidak di-zasaWt

kecuali ayat ini, i'l #61Jlyt;';rji($- 'uot orans-

orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar

Allah'.'fle

11008. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdvrrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-

Nyq igl #l{i;i ffi$11 "rangantah tramu

melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar

lr.ehormatan bulan-bulan haram," ia berkat4 "Mansukh.

Pada waktu itu orang musyrik tidak dilarang unhrk pergi ke

Baitullah, maka mereka diperintahkan untuk tidak

memerangi mereka pada bulan-bulan Haram dan tidak

berperang di Baitullah. Tetapi kemudian di-nasakh oleh ayat,

}$tt r; 'o-'{rgit}X 'Maka bunuhlah orang-orang

musy"ikin itu di mana saja kamu jumpai mereka'. " (Qs. At-
Taubah [9]: 5).80

11009. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari

Adh-Dhahhak, tentang ayat, i{ #W{ "Janganlah

lcamu melanggar syiar-syiar Allah," hingga firman-Nya, -{j

ifitil{tfir, "Dan jangan (pula) mengganggu orang-

orang yang mengunjungi Baitullah, " ia berkat4 "Di-nasakh

oleh surah At-Taubatr yang berbunyi, 4',9-Fiij33t

Abdurrazzaq ddam tafsir (2/4) dan Ats-Tsauri dalam tafsir (99).
Abdurazzaq dala'n tafsir (2/5), As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (318),

dan ia menisbatkannya kepada Abdurrazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta
An-Nuhas dzlamNasilrt.
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,) )1, z,)pb.) 'Malca bunuhlah orang-orang musyrikin rtu di

mana saia kamu jumpai merekat." (Qs.At-Taubatr [9]: 5)'8t

11010. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, riwayat yang

sama.8'

11011. Ibnu Humaid dan Ibnu waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Manshur, dari Hubaib bin Abu Tsabit, te'lrtang ayat, 134{

"41J1{; 
Gifitii(g #i$,i'|i,e "Jangantah kamu

melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar

lrehormatan bulan-bulan haram, iangan (mengganggu)

binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid," ia

berkata, "Ini mertrpakan hal yang dilarang, lalu dibiarkan

sebagaimana adanyao dan mengatakan batrwa Ibnu Humaid

dalam riwayatnya dari Hubaib berkata, Tni merupakan hal

yang dilarang. Lalu turunlah ayat tersebuf."83

11012. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai firman-Ny4 #)l'ii 5l'# 6i { l!t:'"ji (ft;
i$te$'18J1i'4fr1s jGxlltii($"natorans-orans

yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah,

dan jangan melanggar kchormatan bulan'bulan haram,

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/9), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Humaid.
Ibid.
Al Muhanir Al llaiiz (21147).

8l

t2
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jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan

binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu

orang-orang yang mengunjungi Baitullah," ia berkat4

"Semua ayat ini mansukh. Ayat ini dr-nasakh oleh perintatr

Allah untuk berjihad memerangi kaum musyrik

seluruhnSra."s

Sebagian ulama berpendapat bahwa bagran ayat yang di-

nasakh dari ayat ini adalah, iai;:.-1i'461'1; Gifr{i i$\ #)i{3
ifuet:i "Dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram,

jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-

binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang

m en gunj ungi B aitul I ah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11013. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah bin

Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

membaca di hadapan Ibnu Abi Arubah, ia berkata: Demikian

aku mendengarnya dari Qatadatr tentang penghapusan dari

surah Al Maa'idah, iffi eS t^iy.-fi "Dan iangan (pula)

menggangga orang-orang yang mengunjungi Baitullah,"

yang dihapus oleh surah At-Taubatr yang berbunyi, l:lsf'
ji3ft {',a{-;.Ji "Maka bunuhlah orang-orang

musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka. " (Qs. At-

rrybalr [e]: 5), tF'n# ;fi 3"# l;#_ it6_;.:+igY
FU *jt 

*Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu

memalonurlran masjid-masjid Allah, sedang merekn

8' Ibid.
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mengahti bahwa merekn sendiri l(a|frr." (Qs. AlTaubah [9]:
17) Firman-Nya, i/il'4.::11 1jj5-51 # Cf;li rZy

l1l5 6rG't'1, "sesungguhnya orang-orang yang musyrik

itu najis, maka janganlah merela mendekati Masiidil Haram

sesudah tahun rni. " (Qs. At-Taubatr [9]: 28). Ini adalah

tahun saat Abu Bakar melaksanakan haji, kemudian Ali
mengumandangkan adzan. 

85

11014. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami dari

Qatadah, tentang ayat, itl Sllji{Wt;'uji qY,- "Hai

orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar

syiar-syiar Allah," ia berkata, "Bagian ayat yang di-nasakh

adalah, i$efii{riY.-1; 'Dan iangan (pula) mengganggu

orang-orang yang mengunjungi Baitullah', oleh surah At-
Taubatr yang berb *rri,'iltt 4 +,{pi tSiSt'Matra
bunuhlah orang-orang musy"ikin itu di mana saja kamu

jumpai merelca'." (Qs. At-Taubah [9]: 5) Kemudian ia

menyebutkan riwayat seperti l-lbadah, hanya saja ia

menaurbalrkan, "Ali me,ngumandangkan adzan." Maksudnya

adalah membaca suratr At-Taubah.86

ll0l5. Muhammad bin Al Husain menceritakan ke,pada kami, ia
berkata: Atrmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang ayat, fi3i{j itl Ft}i* Et;';r-$i Sl-
i$l et!';rfir -{;'r$rJl $; extt 7; {$ " Hai orang-orans

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/8), dan ia menisbatkannya kepada
Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mundzir.
Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

85

E6



$nahNlvlaa'iilah

yang beriman, janganlah lmmu melanggar syiar-syiar Allah,

dan jangan melanggar kchormatan bulan-bulan haram,

jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan

binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula) mengganggu

orang-orang yang mengunjungt. Baitullah," bahwa ayat

tersebut furun mengenai kasus Al Hatharn, ke,lnudian di-

nasalch oleh Allah SWT, sehingga berfirman, +ilrV
i::ii "Dan bunuhlah merelca di mana saja lamu jumpai

merekn." (Qs.Al Baqarah [2]: 191).87

11016. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, itl Tfr"ljiS "Janganlah kamu melanggar

syiar-syiar Allah," sampai ayat, i$efi';rfir-1; "Dan
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungt

Baitullah," batrwa orang mukmin dan musyrik melakukan

haji bersama-sama. Oleh karena itu, Allah SWT melarang

orang-orang mulonin menghalangi seseorang melaksanakan

haji ke Baitullah, atau merintangi seorang mulonin atau

musyrik melakukan haji. Allatr lalu menurunkan ayat,l!3f,

t* Cy "-t itAl 5?5 Vjir*, JE J;*II
"Sesungguhnya orang-orang yang m*sy'ik itu najis, maka

janganlah merekn mendekati Masjidil Haram sesudah tahun

rni. " (Qs. At-Taubatr [9]: 28), 3,.$, liS'- 6q(.r::+ ifV
;tfi "Tidaklah pantas orang-orang musyrik rtu

memalonurkan masjid-masjid Allah." (Qs. At-Taubatr [9]:
17) Juga firman-Nya, Ali it\ <;t;'J 61 '* F-fiy

87 Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (21378) datAl Muharrir At Wajiz (21147).
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,+$1 "Hanyalah yang memabnurkan masjid-masjid Atlah

ialah orang-orang yang beriman kcpada Allah dan Hari

Kemudian." (Qs. At-Taubah [9]: 18) Oleh karena itu, kaum

musyrik disingkirkan dari Baitu11ah.88

11017. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdr,mazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan ke,pada kami dari Qatadatr, telrtang ayat, lj${
igl ;3i$;t1 F "Janganlah lcamu melanggar syiar-

syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan

haram, " ia berkata,"Mansukh. Seorang laki-laki pada zaman

Jatriliyah, jika keluar dari rumah dan hendak melaksanakan

haji, maka ia mengenakan kalung dari Samur, sehingga tidak

ada seorang pun yang mengganggunya. Manakala pulang, ia

pun mengenakan kalung syair, maka ia tidak diganggu oleh

seorang pun.

Pada waktu itu seorang musyrik tidak dilarang untuk

melaksanakan haji. Para sahabat diperintah untuk tidak

memerangi mereka pada bulan-bulan Haram dan tidak boleh

berperang di Baitullah. Tetapi kemudian di-nasakh oleh ayat,

;$* 4'"-(;:i l;fif"Maka bunuhlah orans-orans

musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka'. " (Qs. At-

Taubatr [9]: 5).8e

Ada yang berpendapat, "Bagian-bagran ayat dari .*4 #
Maa'idalr ini tidak ada yang di-nasakh sedikit pun, kecuali l-2tilt,
yang pada masa Jahiliyah mereka mengalunginya dari kulit pohon.

88 lbid.
8e Abdurrazzaq dalamtafsir (2/5).
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11018. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, igl #)i'L ;'l tg\ji{
"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan

melanggar kehormatan bulan-bulan haram," bahwa para

satrabat Nabi SAW berkata, "Semua ini merupakan

perbuatan yang dilalcukan pada masa Jatriliyatr. Nabi SAW

melakukan hal itu. Namun Allatr SWT kemudian

mengharamkan itu semua melalui Islam, kecuali kalung kulit
pohon. Tetapi Nabi meninggalkaonya i$ €fi1|r5r7;
'Dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang

mengunjungi Baitullah', maka Allah SWT mengharamkan

kepada setiap orang unhrk menakut-nakuti mereka."$

ll0l9. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.e'

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling shahih dalarn hal

ini adalah yang mengatakan bahwa Allah me-nasaffit ayat fi31'{3
i$ €t!i'i8--7i'4)5lt; GiLtTSi(# "Dan iangan metanggar

lcehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-

binatang hadya, dan binatang-binatang qalaid, dan jangan (pula)

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah," karena

eo Mujahid dalamtafsir (298,299).
t' Ibid.



Tdl,rAldn.X\aM

mereka sepakat bahwa Allatl SWT menghalalkan memerangi orang-

orang musyrik pada bulan-bulan haram dan bulan-balan Sunnah

lainnya.

Mereka juga sepakat batrwa jika orang musyrik mengalungi

leher atau kedua lengannya dengan kulit pohon selama bulan haram,

maka itu tidak menjadi jaminan keamanan untuk dirinya jika

sebelumnya tidak ada kesepakatan dengan kaum muslim. Telah kami

jelaskan sebelumnya tentang makna lafa/n$ni A sehin pe,nrbahasan

ini.

Firman-Nya, ifi 6i',**.-1; "Dan iangan (pula)

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah," secara

lahiriah mengandung arti, "Janganlah mengganggu kehormatan orang-

orang yang mengunjungi Baitullah, baik dari kalangan musyrik

maupun muslim, karena keumuman'siapa saja'yang hendak berziarah

ke Baitullah."

Jika maknanya demikian, maka termasuk juga orang-orang

musyrik di dalamnya. Tidak diragukan lagi batrwa firman-Nya ijfrf,
j'$tt {3$S *Malca bunuhlah orang-orang musyrikin itu di

mana saja kamu jumpai mereka," (Qs. At-Taubatr [9]: 5) me-nasakh

ayat tersebut, karena tidak diperbolehkan adanya perintatr memerangi

mereka dengan membiarkan mereka (tidak diperangi), dalam satu

keadaan dan satu waktu.

Para atrli takwil juga sepakat bahwa hukum Allah SWT

terhadap ahlul harb $aum musyrik yang boleh diperangi) adalatr

memerangi merek4 baik saat mengunjungi Baitullah maupun Baitul

Maqdis, baik pada bulan haram maupun bukan. Telah diketahui pula

batrwa larangan mernerangi mereka jika sedang melaksanakan haji itu

sudalr dr-nasakh.
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Secara latririah, bisa juga mengandung arti "dan janganlah

mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah dari kalangan

musyrik, dan mayoritas ahli takwil cenderung demikian. Jika

maksudnya adalah orang-orang musyrik yang termasuk kategori ahlul
harb, maka tidak diragukan lagi bahwa itu telah di-nasakhjuga. Jika

demikian adanya, maka tidak adanya pertentangan di antara mereka

sudah menjadi jelas. Sebenamya, masalahnya adalah hujjah yang tidak

beredar secara luas di kalangan mereka. Oleh karena itu, jika ayat

tersebut memang mengandung kemungkinan makna selain yang

mereka katakan, maka seharusnya menerima penukilan mereka yang

ke-s hahih-annya telah beredar luas.

Talrwil firman Allah: $$i iij i{,i'i';ri (Sedans

mereha mencari harunia dan heridhaan dari Tuhannya)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 'oji$- "sedang

mereka mencari" adalah mencari.

SZ;lt artinya keuntungan dalam jual-beli.

b1*!t artinya keridhaan Allah kepada mereka. Jadi, tidak

halal memberikan hukuman kepada mereka di dunia, seperti golongan

selain mereka yang halal dihukum di dunia kare,na melaksanakan haji.

Demikian juga dikatakan oleh ahli takwil, sebagaimana pe,ndapat

kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11020. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-

Nvq $bt rij iS';''o;'S- "sedans mere*a mencari

I
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lrarttnia dan keridhaan dari Tuhannya, " ia berkata, 'Mereka

adalah orang-orang musyrik yang mencari kanuria dan

keridhaan Allah untuk hal-hal yang berkaitan dengan

kepentingan dtrnia mereka."e2

ll02l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah bin

Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

membacakan kepada Ibnu Abi Arubah, ia berkata: Demikian

aku mende,ngamya dari Qatadatr te,lrtang firman-Nya 5ri"{

$4t &j i{it "sedang mereka mencari kantnia dan

lreridhaan dari Tuhannya," yaitu kartrnia dan keridhaan

yang mereka cari untuk kepentingan dunia mereka.

Hukuman bagi mereka memang tidak disegerakan di dunia.e3

11022. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas, te,ntang firman-

Nya,(i4i &j n{;:ri';r$ "sedang merepa mencari

lrarunia dan kendhaan dari Tuhannya," bahwa maksudnya

adalah, mereka mencari keridhaan Allatl dengan haji

mereka.9a

11023. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillatr

menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-

Rabi bin Anas, ia berkat4 "Kami duduk bersama Mutharrif

bin Asy-Syukhar, dan bersamanya terdapat orang-orang, ia

metrceritakan kepada mereka tentang firman-Nya, i;r'b;$
$$t fi; si'sedang mereka mencari karunia dan keridhaan

Abdurazzaq dalam tafsir (2/6).
Abu Hayyan dalarn Al Bahr Al Muhith (41167) dan Ibnu Katsir dalam tafst
(4ns).
Fath Al Qadir (AQ dan Ibnu Katsir dalam tafsir (4/15).
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dari Tuhannya'. Ia berkata, 'Perniagaan dalam haji dan

keridhaan dalam haji'."es

11024. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syubatr menceritakan kepada kami dari Abu

Umaimah, ia berkata: Ibnu Umar berkata tentang seseorang

yang melaksanakan haji, dan ia membawa barang

dagangannya, ia (Umar) berkata, "Tidak apa-apn." Ia (Umar)

lalu membaca ayat ini, $bt ef; i{;t'b;S_ 'sedang

mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya'.'e6

11025. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujarri4 tentang firman-Nya" $;i #j 6i;t 5;4-
"Sedang mereka mencari lcantnia dan keridhaan dari
Tuhannya," ia berkata, "Mereka mencari patrala dan

pemiagaan."q

Takwil lirman Allah SwT V$6:iif$y @an apabita

kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, titf'Ji6{6y
"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah

berbura," adalah binatang buruan yang dilarang Allah untuk kalian

ganggu ketika sedang melaksanakan haji. Dia berfirman, "Tidak

Ibnu Katsir dalam tafsir (5/15).
Ibid.
As-Suynthi dzlamAd-Dun Al Mantsur (31535), dan ia menisbatkannya kepada
Su$an bin Uyainah serta Ibnu Jarir, danAn-Nukat wa Al Uytn (217).
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berdosa bagi kalian merrburuny4 dan jika kalian menghendaki maka

berburulah pada waktu itu juga, kare,na makna alasan yang

menyebabkan Aku melarangnya dalam keadaan haji kalian, telatr

hilang."

Semua ahli takwil sependapat dengan kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai de,ngan pendapat tersebut adalatr:

11026. Ya'qub bin Ibratrim me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain

menceritakan kepada kami dari Mujahid, bahwa dia berkata,

"Itu merupakan ntkhuhah Qkeringanan), yakni firman-Nya

V$E:iiitiy 'Dan apabila kamu telah menyelesailcan

ibadah haji, malca bolehlah berburu'.'eB

11027. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Khalid Al Ahrnar menceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari

Al Qasim, dari Mujahid, ia berkat4 "Ada lima ntkhshah

fteringanan hukum) dalam Kitab Allah, dan bukan azimah

(hukum asal sebelum adanya keringanan). Allatl berfirrran,

!iJtE;6 iff$$ 'Dan apabila kamu telah menyelesaikan

ibadah haji, maka bolehlah berbunt'. Barangsiapa

mengehendaki maka lakukanlah, dan barangsiapa tidak
menghendaki maka tinggalkanlrS.,ee

11028. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Khalid menceritakan kepada kami dari Hajiaj, dari Atha,

riwayat yang sama.

i As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur(3/10).ee As-suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/lO), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, serta Ibnu Abi Hatirn



SurahNlvlaa'idah

11029. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapaklru

menceritakan kepadaku dari Suffan, dari Hushain, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, VW6!iif.$S "Dan apabila

lramu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah

berburu," ia berkata, "Jika ia telah selesai melaksanakan

ibadah haji maka ia boleh berburu jika ia mau, dan jika tidak

maka hendaklatr tidak berburu."lm

11030. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari seseorang,

dari Mujahid, bahwa ia tidak menilai memakan binatang

hadyu dari haji tamattu' itu wajib hukumnya. Ia

menakwilkan ayat, '6ffi'{ti$"Dan apabila kamu telah

menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berbunr," dengan

ayat, e!'il AV+$i!t:zt1;:S'$9 -Apabita tetah

ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka

bumi. " (Qs.Al Jumu'ah [62]: l0).

Takwil firman Allah '&4{3 (langanlah mendorongmu)

Abu Jatfar berkata: Maksud firm,an-N1na, '&1*;
"Janganlahsetrali-lalimendorongmu"adalafir,'nSlr;;-ti'Tanganlatr
sekali-kali membawamu. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

ll03l. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas,

r@ As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/10) dan Al Jashshash dalamAhkam
Al Qur'an (31295).
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teirtang firman-Ny4 ij, t:&,'g/{; "Dan janganlah

selrali-lcali lrebencian(mu) kcpada sesuatu

lraum...mendorongmu," ia berkat4'Maksudnya adalah,

janganlah sekali-kali kebe,ncianrnu kepada suatu kaum

membawamu

11032. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadalu tentang firman-Nya, -&;-$

iit tA" "Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada

sesuatu kaum mendorongma.... " bahwa maksudnya adalah,

janganlah sekali-kali (hal ltu) merrbuatmu (melakukan

sesuatu).102

Para ahli bahasa berbeda pendryat telrtang talnn ilrya.

Ahli batrasa Bashrah berpe,lrdapat bahwa makna tafazh, {j
'g #- " Jan g an I ah s ekal i - kat i *"nd.o) on g*u, " adalilt, 3'*:S

"Janganlah sekali-kali membuafuu merasa benar," kare,na firman-

Nva, if)i ?\'iJ i;;* 
*Tiadalah diragukan bahwa neralcalah bagi

mereka," (Qs. &r-Nahl [6]: 62) adalah be,nar, bahwa bagi mereka

neraka.

Sebagian atrli bahasa Kufatr berpendapat batrwa maknanya

adalah, "Janganlah sekali-kali mef,nbawamu."

Mereka berkata, "Sebagian omng ada yang berkata, Fulan

mendoronglcu berbuat ini dan itu'."

An-Nulrat wa AI Uytn (218), Al B ahr Al Muhirt (4 I I 68), dan Al Baghawi dalam
atsn Ql2o3).
Al Bagbawi dalam tafsir (21203) dan Al Bahr Al Mrtith (4/168).

l0t
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Mereka mendasarkan pendapattya pada bait syair yang

berbunyi,

.to3tl1fo;-'oi 
t^:rx.irtg c-lj. # ^tut (:'dtui

"Alru benar-benar telah mencela Abu Uyainah dengan celaan#Yang

setelahnya mendorong (menyebabkan) harimau itu marah."

Masing-masing kelompok menakwilkan bait syair tersebut

dengan makna yang diberikan untuk menakwilkan Al Qur'an. Bagi

mereka yang berkata '&#-$ "Janganlah sekali-kati

mendorongmu" dengm "Janganlah sekali-kali membuatnu merasa

benar," maka makna bait syair \l:F lJi adalah mengkambing-

hitamkan kemarahan harimau.

Adapun mereka yang beryendapat batrwa maknanya ,"dul"t,
"Janganlah sekali-kali membawamu," maka bait syair, Ol \lf '5;
lW- adalatr fitmh membawa macan pada kemaratran.

. Sebagig" 
"lrli 

bahasa Kufah berpendapat bahwa makna lafazh,
'#$--li "Janganlah sekali-lmli mendorongmu," adalatl, )
'6:#J-"Janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepala sesuatu kaum

membuatnu berusaha.... jadi, makna bait syair, \\i'6; me,lrurut

mereka adalah, harimau berusaha **4., J,uga biasa dikatakan dalam

komnnitas Arab pemyat unt, {nl 1A-, iryi v*g maknanya i,,,, ,r(ir
yalari "Fulan adalah yang mengurut rt * rizki untuk keluarganya."

r03 Bait syair ini terdapat pada Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (lll47).
Disebutkan bahwa bait syair ini dinisbatkan kepada Abu Asma bin Adh-
Dharbiyah. Dikatakan juga bahwa ia adalah La'thiyah bin Afif. Ma'ani Al
Qur'an (ll80) d^aAl-Lrsan (entri: sr).
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dia keluar rumah dan memperoleh harta untuk menafkahi

keluarganya.

Abu Jarfar berkata: Pendapat-pendapat yang telatr kami

riwayatkan dari orang yang menceritakannya kepada kami memiliki

makna png saling berdekatan, karena orang yang mernbawa kepada

kemaratran seseorang berarti telatr membuatnya merrperoleh

kemaratranny4 dan barangsiapa membuatnya memperoleh

kemaratrannya maka ia telah membenarkannya maratr.

Jika masalahnya demikian, maka yang paling dipuji tentang

mahranya adalah pendapat Ibnu Abbas dari Qatadatr, yang memaknai

firman-Nya ij, ii3" '&#{3 "Dan ianganlah sekati-knli

lrebencian(mu) kepada sesuatu kaum... mendorongmu," dengan

makna, "Janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum

mernbawamu kepada permusuhan. "

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang bacaan ayat

tersebut.

. Kebanyakan ahli qira'at di kota-kota besar mernbacanya It
'&A dengan hurufyc drbacafathah, yangasalnya adalah ,{*
?-.*- Sebagian ahli qira'a, Kufah juga membacanya demkian, yaitu

Yahya bin Watsab dan Al A'masy.l@

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

ro Yahya bin Watsab Al A'masy membacanya '&il yt sedangkan perkataan

orang Arab drn bacaan para qurra'adalah &,.i a*g.o bzrzkalt fathah pada

hnrufya. Al Farra dzlamMa'ani Al Qur'an (1D99).
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11033. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, bahwa dia membac a lafazh '53-.;-)i arrrg*
hurufya dibaca rafa', yangberasal aari iafa:jn iH ,{;i.

Abu Ja'far berkata: Di antara dua bacaan yang paling be,nar

adalatr yang memb r"^ 'gk;-Ii a"rrg* huruf ya dibacafathah,

karena ini merupakan baca^an yang banyak dianut di kota-kota besar,

sedangkan bacaan yang selainnya tidak populer (syadz). Bacaan ini
juga merupakan bacaan yang dikenal di seluruh Arab, walaupun

terdengar dari sebagian mereka ada yang mengatakan bahwa ,?;i
?4 tidak populer. Bacaan Al Qur'an dengan bahasa yang paling

fasih adalatr lebih baik. Dan diantara mereka yang menggunakan kata

"5; 
adalah penyair yang bersenandung:

'ot'a\.l.r rF'c ;nt jt # 
"r; 

(,:t'>K" ;i+:it 6iu-

"Wahai orang yang mmgeluh kehinaan dan yang mendorong pada

peperangan dan ketalanan kepada lrabilah-kabilah. "

Takwit firman Allah ij't'tg" (Kebencian[muJ kepada

sesaatu haum)

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'at berbeda pendapat
t--

tentang bacaan driiil06 dengan huruf syin dan nun dibaca fathah

r05 Bait syair ini terdapat pada Asy-Syaukani dalan Fath Al Qadir (2/6) dan Al
Qrnthubi d^lam Al Jami' li Ahlam Al Qur'an (6145). Makna Jn adalah

rne,nguryulkan. Al-Lisan (entri: ;n).
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dengan makna" I e'ra-l;. Gebgg:iT,kepada *"J9 .I"T), STu.tll
;gbaqai ygshdir dengan wazan Oiii, seperti ctl)ti-ll crlllLll
irXilt ccr)ti,-iJl. 

. ,
Ahli qira'a, lain membacanya pij ittJr dengan httruf nun

dibaca sulan dan huruf syin drbaca Taihah, dengan makna isim yang

diaralrkan pada makna, "Janganlah,sekali-kali kebe,ncian 9a{a suatu

kaum membawa kalian," sehingga, iliS tidak ber.-wazan rJ)tii karsnn

wazan'# di sini disejajarkan dengan 
'8, 

se,perti dikatakan,

"mabuknya seseorang yang mabuk,"'hausnya orang yang haus", dan

isim-isim lainnya.

Abu Jarfar berkata: Bacaan yang paling benar adalah yang

mernbaca 
'Oi*t dengan huruf nun dibaca fathah, karena beredar

luasnya takwil yang memaknainya dengan kebencian pada suatu kaum

yang diaratrkan pada makna mashdar, bukan makna islrn. Dikare'nakan

diaratrkan pada makra mashdar, maka menurut perkataan Arab yang

baku, dengan mashdar o)tii 6sngan huruf/c, libacafatltah dan huruf

kedua berharakat tidak sulatn, seperti lafazh Ol'tiSt ,;-tlu|.1 )t yarry

berasal dari lafazh ,y) dt. Demikian juga lafazh r.li3 yang berasal

dari lafazh'W( ,@.

Di antara o,rang.Arab ada yang mengatakan bahwa Li*'
wazan-tya adalah Jtii, dan saya tidak mengetahui ada qari' yarg

membaca demikian, diantaranya adalah syair yang berbunyi,

16 Abu fu6 dan Ibnu Amir membacanya $',trZ dengan suhn pada hunrf nzn,

sernentara yang lain membacanya dergat fathah, dza At-Taisir fi Al Qira'ah
As-Sab'(82).
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ttri ptfut rri *iv tf; # 
"€-r;jif 

u vr ;.^-it vjto|

"Tiadalah kehidupan selain'*"nit*roion doo horro,t, meskipun orang

yang memiliki kebencian dan kebodohan mencelanya."

Ini adalafr logat orang ygng meningea$p hamzahdaxi iE-3,
sehingga wazan-nyaadalah J6i y*g asalnya Oyrr.

Pendapat yang mengatakan bahwa takwil firman-Nya, iT;-S
"!p.4 "Kebencian(mu) kepada sesuatu kaum," dengan kebencian pada

iuatu kaum adalatr berdasarkan riwayat-riwayat berikut ini:

11034. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

me,nceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, mengenai

firman-Nya, ij, ifA '&;-{; "Dan janganlah selali-knli
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum mendorongmu...."

adalah, "Janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum

membawamu

11035. Al Mutsanna juga menceritakan kepadaku dengan riwayat

yang sama dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Janganlah sekali-kali permusuhan kepada suatu kaum

membawa (menyebabkan) kalian berbuat kezhaliman."l0e

11036. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang ayat, ij i:63 'F4$

l0E

109

Bait syair ini milik Al Ahwash Al Anshari dalam Ad-Diwan (43), qasidah yang
berisi pujian kepada Yazid bin Abdil Malik. Bait syair ini juga ada pada Abu
Ubaidah dalamMajaz Al Qur'an (lll47\.
7ad Al Masir (21277).
As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Manstur (3/11), don ia menisbatkannya kepada
AbdbinHumaid.
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"Dan janganlah seknli-luli kebencianQnu) kcpada sesuatu

lraum mendorongmu...." bahwa maksudnya adalah,

"Janganlah kebe,ncian kepada suatu kaum me'lrdorong

kalian."llo

11037. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami: Ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

mengenai fimran-Nya ij, i'A 't*/-*; "Dan ianganlah

selrali-kati l<ebencian(mu) kepada sesuatu kaum

mendorongmu.... " Ibnu Zud berkata, "Kebencian kepada

suatu kaum mendorong kalian berbuat zhalim."

Takwil firman-Nya bi* J r(t, *+31A;'Pta* 01

(Karena mereka menghalang-halangi kanu dari Masiidil Haram,

berbuat aniaya [hepada mereka])

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'ar berbeda pendapat

tentang bacaannya.III

Sebagian ahli qira'ar Madinah dan mayoritas atrli qira'at

Kufatr membaca ?tb ,i "Kor"no merelca menghalang-halangi

lramu," dengan huruf atif dibaca fathah, yang berasal dari lafafu Ol,

dengan makna, "Janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaun,

karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram,

mendorong kalian berbuat zhalim."

Sebagian ahli qira'at Hijaz dan Bashratr membacanya dengan,

"Janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum menghalang-

t'o fboo Katsir dalam tafsir (5/18) dan Al Qurthubi dalam tafsir (6146).
rrr Ibnu Katsir dan Abu Am merrbacaayt,'i2b 11 dengan harakat kasrah pada

hrxaf hamzai, sedangkan yang lain membacanya dengan harakat fothah.
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halangi kalian, jika mereka menghalang-halangi kalian," yalari dengan

huruf alif pada lafazh o!, dibaca kasrah dengan makn4 "Janganlah

sekali-kali kebencian kepada suatu kaum, jika mereka menghalang-

halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat

zhalim."

Mereka menduga Ibnu Mas'udll2 membacanya dengan bt

f\1'. L dan qira'at yang membaca demikian mendasarkan

kepadanya.

Abu Ja'far berkata: Menurut say4 keduanya mertrpakan

qira'at yang populer di seluruh penjuru negeri, dan keduanya be,nar.

Hal ini karena Nabi SAW dan para satrabat pada hari Hudaibiyah

dihalang-halangi dari Baitullah, kemudian setelah itu diturulkan surah

Al Maa'idah kepada beliau. Orang yang merrb u^ { Si.tn b( a"rrg-
.i

huruf alif pada trl dibaca fathah, maka maknanya adalah, "Wahai

manusia, janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu kaum karena

mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram pada hari

Hudaibiyatr, me,ndorong kalian berbuat zhalim."

Orang yang membaca'!j* lif dengan huruf a/y'dibacafathah,

maka makranya adalah, "Janganlah sekali-kali kebencian kalian

ke,pada suatu kaum, jika mereka menghalangi kalian dari Masjidil
Haram ketika kalian ingin memasukinya, karena orang-oran1 ymtg

memerangi Rasulullatr dan para satrababtnya dari kalangan Quraisy
pada hari Penaklukan Makkah benar-benar telatr menghalangi mereka

dari Masjidil Haram, maka Allah SWT mernberi perintatr kepada

kaum Muslimin demikian.

rr2 Ibnu Athiyah dzlamAl Muharrir Al lfajiz (2ll5o).
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Dalam pexldapat orang yang mengatakan dengan huruf ilt
dibaca kasrah dengan larangan berbuat zhalim kepada mereka, jika
mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram sebelumnya menjadi

orang yang menghalang-halangi.

Hanya saja, jika masalahnya demikian, maka bacaan dengan

hwfi alif dibacafathaft, maknanya lebih jelas, karena mengenai suratr

ini tidak ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli batrwa ia
diturunkan setelah hari Hudaibiyah.

Jika demikian d*yq maka sikap menghalang-halangi

dilakukan oleh orang musyrik, lalu Allatr SWT melarang orang-orang

mukmin untuk berbuat zhalim kepada orang-orang yang menghalang-

halangi merek4 lantaran mereka juga menghalang-halangi dari

Masjidil Haram.

Firman-Nya, Iti* tJ "Berbuat aniaya (kepada merel{a),"

maksudnya adalatr melampaui batas yang telah ditetapkan Allatr SWT

dalam menyikapi mereka. Dengan demikian, talwil ayatrya adalah,

"Wahai orang-orang beriman, janganlah sekali-kali kebencian kepada

suatu kaum yang menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram

membawa kalian berbuat zhalim terhadap hukum Allah, dalam

mernperlakukan mereka sehingga kalian melampaui batas yang

dilarang, melainkan tetaplah taat kepada Allah SWT pada perkara

yang kalian sukai dan kalian benci.

Terdapat riwayat yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan

dengan larangan menuntut balas dendam pada masa Jatriliyatr.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11038. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepadaku, ia berkata: Isa
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman Allah, lri* tJ "Berbuat aniaya
(lrepada mereka)," bahwa seorang laki-laki dari satrabat

Rasulullatr SAW membunuh seseorang dari sekutu Abu
Suffan dari Hudzail pada hari penaklukan Makkah di
Arafah, karena ia pernah membunuh seorang sekutu

Muhammad SAW, maka beliau bersabd4

#r,ttJ-i ,p;\tu,
"Allah melalont orang yang membunuh karena dendam

Jahiliyah."rr3

11039. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.llo

Ahli takwil lain berpendapat batrwa ayat ini mansuldt.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11040. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berbicara tentang firman Allah

Mujahid dalam tafsir (299). Hadits yang semakna diriwayatkan oleh Ahmad
dzlam Musnad (4131,32), yaitu yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai
Rasulullah SAW yang meng-glsftasi orang tersebut.

.pb artinya menuntut balas. Barangkali berhujjah dengan hadits terhadap ayat
ini tidak sesuai, atau tidak pada tenpatnya, karena "sebab penganiayaan" dalam
ayat ini adalah melarang dari Masjidil Haram Sedangkan dalam hadits adalah
membunuh sekutu. Dalam riwayat Musnad, orang Al Ha&li ini telah
menganiaya sekelorrpok orang pada zzrtnaln Jahiliyah dan mereka mencarinya
rmtuk dibunuh.
Ibid.

l13

I 1,0
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swr, it.rt, )+31;t ?r:te 6;; igl -&ry-{;
lri* "Dan janganlah setrali-kali kebencian(mu) kepada

sesuatu knum, mendorongmu berbuat aniaya (kepada

mereka), " Ibnu Yazid berkata, "Lantaran kebencian mereka,

maka mereka melakukan sesuatu yalg tidak diperbolehkan.

Allah berfirman, t):*i,j of lpr ;*;Jt *.€ ):rb'o(
'Karena mereka menghalang-halangi kannu dari Masjidil
Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada merelca)',

dan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat aniaya."

Ibnu Wahb berkata, "Semuanya telah di-nasaHt oleh
jihad."ll5

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling be,nar adalatl

pendapat Mujahid yang mengatakan bahwa ayat tersebut tidak di-
nasaHt, karena kemungkinan maksudnya adalah melanggar kebe,naran

sesuai yang Aku perintahkan kepada kalian. Jika kemungkinannya

demikian, maka tidak boleh dikatakan batrwa ayat tersebtt di-nasakh,

kecuali ada hujjah yang memang hanrs diterima.

rakwil firman Auah swr: (Fiyr1$'{rfit; }i (FWGi
e|i{t5 }{ fO"" tolong-menolonglah kamu dalam [mengerjakanJ
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat
dosa dan pelanggaran)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 li:f $i63
{tAG "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (iengerjal@n)

lrebajikan dan tala,ta, " adalah, "Wahai orang-orang mukmin,

r15 Ibnu Katsir dalam tafsir (4/18).
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hendaknya saling menolong di antara kalian dalam kebaikan, yakni

melaksanakan perintah-Nya. "

er$ii "Dan takwa," maksudnya adalatr menjalankan
perintah-Nya dan menjauhi durhaka kepada-Nya."

gli$i ;"ij i|itrt1{t "Dan jangan tolong-menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaraz, " maksudnya adalah, "Hendaklah satu

sama lain di antara kalian tidak tolong-menolong dalam berbuat dos4
yalad dalam hal meninggalkan perintatr Allah SWT."

g5i{t1"Dan pelanggaraz, " maksudnya adalatr, "Hendaknya
tidak melampaui batas-batas yang telah Allah SWT tentukan untuk
kalian dalam agarra kalian dan kewajiban bagi kalian terhadap diri
kalian sendiri dan orang lain."

Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah, .Tanganlah

sekali-kali kebencian kepada suatu kaum, karena telah menghalang-

halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat zhalim.
Akan tetapi hendaknya satu sama lain di antara kalian saling
membantu dalam hal menegal<&an perintatr untuk berpegang kepada
ketentuan Allah SWT tentang orang-orang yang menghalang-halangi

kalian dari Masjidil Haram dan orang-orang lainnya. Berhenti pada

apayang Allah SWT larang untuk kalian dan lain-lainnya berupa hal-
hal yang dilarang. Hendaknya satu sama lain di antara kalian tidak
saling membantu dalam hal selain itu."

Pendapat kami tentang kebaikan dan takwa juga menjadi
pendapat para ahli taloilil lain.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

ll04l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
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menceritakan ke,padaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 itilii }i &W65 "Dan tolong-menolonglah

lramu dalam (mengerjakan) kebajikan dan tah,va," battwa

lafazh l-jr maksudnya adal$ apa yarrg diperintatrkan

kepadamu, sedangkan lafazh G:Pl "Menjauhi," maksudnya

adalatr apa yang dilarang.rl6

11042. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abu

Ja'far dari bapaknya, dari Ar-Rabi, dari Abu Al Aliyah,

tentang firman-Nya, tfi6 }i &WGi "Dan tolong-

menolonglah kamu dalam (mengerjaltan) kebajikan dan

tala,va," bahwa lafazh ljr t"uf.sudnya adalatr apa yang

diperintahkan kepadamu. Sedangkan lafazh C1-Jiit
"Menjauhi," maksudnya adalatr apa yang dilarang.llT

Takwil firman Allah

bertalwalah kamu kepada Allah,

sihsa-Nya)

vGji'4i:" rt \fS ilst; (Dan

sesungguhnya Allah amat berat

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan ancaman dan peringatan

dari Allah SWT untuk orang yang melanggar batas-Nya dan

mengabaikan perintatr-Nya.

Allah SrilT berfirnan, rtfi36 "Dan bertalcwalah kamu

kepada Allah," yang maksudnya adalah, "Wahai orang-orang

beriman, ingatlah kalian semua akan pertemuan pada Hari Akhir,

Abu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (41170) dan Zad Al Masir (21277).

Ibnu Katsir dalam tafsir (4/18).

l16

lt7
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padahal kalian telatr melewati batas yang telah ditetapkan-Nya untuk

kalian, dan kalian menentang perintah-Nya serta larangan-Nya yang

telah ditetapkan kepada kalian, sehingga kalian akan mendapatkan

siksa-Nya dan berhak atas adzab-Nya yang berat."

Allah SWT kemudian menyifati adzab-Nya dengan

kedahsyatan, Dia berfirman, "Sesungguhnya Allah berat siksa-Nya

bagi orang yang Dia siksa di antara makhluk-Nya, karena terdapat api

neraka yang panasnya tidak pernah padam, yang sifat

memanggangnya tidak pernah berkurang, dan jilatannya tidak pernah

berhe,nti."

ooo

.Lfii #. ii ui t*t'{, i16'^*rt'& {?
,St c $ Wi'S( 6 f$6 2;:;i!(r r,lj,;rr, ii{,-;rri

,4 iA"3:4i3j, 7i*u.t#fr 6i #i'&;'e:' c.1

'{s tsi i$i\g,; ;^;::t*-#_r q \,F1$i

3b* r * 6-r'#t1 F +5 #j F# &r, &-,
u.r3f-rt'$g ;y$*- * aSEe

"Dil*,*nl<ffi baghnu (rnrlefi.al<arr) bangl+ai, df,rah, da3in1
babi, (dastnslwwm) yang diserrtehh atas rvmvt selain

Allah, yarlg tercekik, yar.g dipul<ul, yorng iatuh, yorr.g

ditanduk, ilor. yolng diterlcam binatang buas, l<Bcttali yorrlg

sernpat l<mw menyarrbelihmya, dart (dihararnl<m baglmt)
yeirrg disenrbelih unhtkberhala. Dan (dihararil<mt iusa)
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merlgundi nasib dengmt olrlolk panah, (mensw:dii nasib
dengan dnak porrldh iat) adalahkefasil<mt. Padnhari ini
orcmg-orcmg l*fi, telah Putus asa untuk (mengalahl@n)

agcltndtwu, sebab itu janganldhlffiu tal<utlnpada merel<a

dm takutlah l<epada.I(u. Pado holri hi telah I<u.
sempu:rral<an unark l<flnru dgarndtruL, dm telah I(u.

arl<upl<m kepadmrw nilqnat l(u, ilarl telah l{u.ridhoi Islart
itu i adi ag amo b agimu. Mal,a b ar ongsiap a terp ak a l<m ena
l<c,lapman tdrgd smgoja berbuat ihsa, sesunggahny a Nlah

Malw P engampun lagt Malw P eny ay ang."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 3)

Takwil lirman AIIah SwT, /-#'{, iil!,'-;:;rt,#; .t?
4L;ti ;lJ-i$-Yi (Dtharamkan bagimu [memahanJ bangkai, darah,

daging babi, [daging hewanJ yang disembelih atas nama selain

Allah)

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalatr, "Wahai orang-orang

beriman, Allah SWT melarang kalian, bangkai. Maksud mayitah
(bangkai) disini adalatr segala sesuatu yang bernyawa, dari berbagai
jenis binatang melata di darat, jenis burung-burungan, ymg liar, yang

jinak, yang dihalalkan oleh Allah SWT untuk dimakan, yang mati

tanpa disernbelih."

Sebagian ahli mengatakan bahwa bangkai adalatr segala

sesuatu yang telatr ditinggalkan oleh kehidupan, dari jenis binatang

melata di darat dan bangsa burung, tanpa disenrbelih, yang hahal
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untuk dimakan. Telah kami jelaskan alasan keabsahan pendapat kami
dalam kitab kami yang berjudd Lathif Al Qaulfi At Ahkam.

Adapun i1(, mnya darah yang mengalir selain daratr yang

membeku, karena Allah SWT berfirnan, iF qA Ay'uJU O'4< S
l*'iJ sic, 3-a*tri*5K 6 JV^:tx-*G 

- 
,,Katatrantah,

'Tiadalah alcu peroleh dalam wahyt yang diwahyukan kepadalat,

sesuatu yang diharamlmn bagi orang yang hendak memakannya,

lrcanali lralau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau
daging babi." (Qs. Al An'aam [6]: 1a!.

Adapun yang telah berubah makna menjadi dagrng, seperti hati
dan limpa, dan darah yang ada dalam dagrng yang tidak mengalir,
maka itu tidak hararn karena adanya konsensus ulama (Uma).,,

Makna firman-Nya, 
-lyil Ji "Daging babi," adalatr,

"Allah mengharamkan bagr kalian dagrng babi, baik yang hasil
perkawinan silang maupun campuran. "

Adapun bangkai dan darah, maka pengucapan keduanya secara

lahiriah bersifat umum, sedangkan yang dimaksud oleh keduanya

adalatr yang khusus. Adapun dagtng babi, maka bagran luarnya sama

dengan bagran dalamnya dan bagian dalamnya seperti bagran luarnya,

selunrhnya haram tidak dikhususkan sedikit pun.

Makna firman-Ny4 .*;oi A'j$-Vj "@aging hewan) yang
disembelih atas narna selain Allah," adalah apa yang disembelih
dengan menyebut nurma selain Allah, dan asalnya adalah sembelihan

untuk menyambut bayi, yakni jika menangis sewaktu baru lahir dari
perut ibunya. Dari sinilah asal-usul mulainya orang ihram dalam haji,
yalcni ketika bertalbiyatr.
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Perkataan Ibnu Ahmar,

rr8'*i1.lr '6tltli.dr # At:{*t.&
" P enunggang menyetnbelih anak lembu,

s eperti penunggang yang bers erban menyemb elih. "

Maksud firman-Nya, .r,;ui b j$-Yj *(Daging hewan) yang

disembelih atas nama selain Allah," adalah hewan yang disembelih

untuk dewa-dewa dan patung-patung yang disebut selain Allah SWT.

Pendapat kami juga dianut oleh atrli takwil. Kami telah menyebutkan

riwayat dari orang yang mengatakan demikian, dan kami tidak ingtn

me,ngulangnya.

Takwil firman Altah '7itlf6(Yang tercehik)

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat

tentang sifat cekikan yang diinginkan Allah SWT dalam firman-Ny4

'tit:!Jft; s Y an g t ercekik "

Sebagian ahli tatffil berpendapat sesuai riwayat-riwayat

berikut ini:

11043. Muhammad Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kalrri dari As-

Suddi, tentang firman-Nya, z^iifit| 
"Yang tercekik," ia

berkata, *Maksudny adalah binatang yang kepalanya masuk

trt Bait syair ini terdapat pada Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (ltlsl\, Al
Jamharah (21387), dan Al-Lisan (enfri: fr dan Jt ).
Makna lafazh ,At adalah orang yang mengenakan serban. Dan yang dimaksud

dengan 'farqad" adalah bintang Kutub Utara, yang tidak pemah terbenam.
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di antara dua dahan pohon, kemudian tercekik dan aktrirnya
mati."ll9

11044. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Khalid Al Ahmar mengabarkan kepada kami dari Juwaibir,
dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, ''rSiSt; ,ryang

tercekik," ia berkata, "Maksudnya adalah yang tercekik

kemudian mati."l2o

11045. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kalni, ia berkata:

Abdurazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-
Nya, 'z,t+...t'*li 3'Yang tercehik," bahwa maksudnya adalah

yang mati dalam ketercekikannya. l2l

Ahli tal$ril yang lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr

binatang yang diikat dan mati karena tercekik oleh talinya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11046. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman-Nya,'1i#5fr,,Yang tercekilc," ia berkata,

"Maksudnya adalatr kambing yang diikat, kemudian mati
karena tercekik, maka haram hukumnya."l22

An-Nulcat wa Al Uyun (2/l l) dan Zad Al Masir (21279).
rbid.
Abdnrrazzaq dalam ta;fslr (2/6),Ibnu Hazrn dalam Al Muhalla, (71458) dan
Ma'ani Al Qur'an (l/301).
Al Baihaqi dalamSyu'ab Al Iman (5120).

ll9
tzo

tzl

t2:l
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Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksudnya adalah

binatang temak, orang-orang musyrik mencekiknya sampai mati,

maka Allah SWT mengharamkan untuk memakannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11047. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan ke,padaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, '-^1;,jJJJti "Yang tercekik," bahwa maksudnya

adalah binatang yang tercekik kemudian mati.l23

11048. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, ''^iS:fitj

"Yang tercekik," bahwa pada masa Jahiliyah orang-orang

mencekik kambing, kemudian jika telah mati mereka

memakannya.l2a

Pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa

maksudnya adalah binatang yang tercekik, baik karena talinya

maupun karena kepalanya masuk ke dalam sesuatu dan ia tidak bisa

mengeluarkarmya sehingga tercekik sampai mati.

Kami katakan batrwa ini merupakan pendapat yang paling

benar dibanding pendapat lairury4 karena yang tercekik adalah yang

disifati dengan tercekik, bukan hewan yang mencekik hewan lainnya.

Al Qurthubi dalam tafsir (6/49) dan Abu Hayran d^lam Al Bahr Al Muhith
(4n70).
Al Muhanir Al Wajiz (A150),Al Qrrthubi dala:n tafsir (6149), dan Abu Ha1ryan

dalamAl Bahr Al Muhith (41170).

t23

t2a
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Jika dianggap menjadi maful,maka akan berbunyi ifiiri sehingga

maknanya sesuai dengan yang mereka inginkan.

Takwil lirman A[ah i1:r;,$ (yang dipuhal)

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalatr yang mati karena

dipukul.

Dikatakan bahwa asalnya adalatr tlrti 4- i-li yalari jika
memukulnya hingga binasa. Kata ini digunakan oleh Farazdaq dalam

syaimyq

"'r(!' dgirt,l # ti);t Mt ry irla

11049. Al Mutsanna menceritakan kepadalcu, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu,awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 i1:r;:(, "Yang dipulai," ia berkat4 *Lafazh

fi3;:ft maksudnya yang dipukul dengan kayu sampai

hampir mati, kerrudian akhirnya mati."l26

11050. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 .,13;:f,

Bait syair ini terdapat dalan Diwan Al Farazdaq darj qasidah-tya yang
berjudul (r6izt6- ;'J:rf),dan di dalamnya ia mencela Jarir.

M"kna lafazh ;irta adalah yang menendang anaknya yang disapih dengan
kakinya manakala menrmduk rmtuk menyusu.
.ul artinya memukul dengan sekeras-kerasnya.

;1ir artinya tetek bagian belakang. Lihat Ad-Diwan (ll36t).
Al Qurthubi dalam tafsir (6148) dmtAl Muharrir Al Wajiz (2lt5t).t26
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"Yang dipulail," bahwa orang-orang pada masa Jahiliyatt

memukul hewan tersebut dengan tongkat, kemudian jika

telah mati mereka memakannya.l2T

11051. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubatr menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang

firman-Ny4 2Jlgft "Yang dipuhtl," ia berkat4 "Mereka

memukulnya hingga mati, lalu mereka memakannya."l2s

11052. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malnar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, te,lrtang firman-

Nya, 'r1:r?ft "Yang dipuhtl," batlwa maksudnya adalatr

yang dipukul dengan keras hingga mati.r2e

11053. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, ',13$, "Yang

dipulail," ia berkata, "Maksudnya adalatr yang dipukul

hingga mati."l3o

11054. Muhammad bin Al Husain berkata: Ahmad bin Al
Mufadhdhal menceritakan kepada kamii ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, te,lrt4ng firman-

t27 Al Qnrthubi dalam tafsir (6t48), Al Muharrir Al ltajiz (2tl5l), dzn'Ma'alim At-
Tanzil (2/204).

'28 lbid.

"' Ab&,,r^rraq dalam tafsir (216\, Al Qurthubi dalam tafsir (6148), Al Muharrir Al
Wajiz (21 | 5 l), dar Ma'alim At-Tanzil (21204).

r30 Al Qurthubi dalam tafsir (6148).
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Nyq ';3)ft "Yang dipulai," ia berkat4 "Maksudnya

adalah yang dipukul sampai mati."l3l

11055. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Al Faraj, ia berkata:

Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: "Aku mendengar

Adh-Dhatrhak berkata tentang firman-Nya, 'r1:r;:ft "Yang

dipuhtl," bahwa maksudnya adalah kambing atau binatang

lainnya yang dipukul dengan kayu 
-untuk 

tuhan-tuhan

mereka- sampai mati, kemudian mereka memakannya.l32

11056. Al Abbas bin Al Walid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Uqbah bin Alqamatr mengabarkan kepadaktr, ia

berkata: Ibratrim bin Abi Ablah mengabarkan kepadaku, ia

berkata: Nu'aim bin Sulaiman mengabarkan kepadaku dari

Abu Abdillatr Ash-Shanbatri, ia berkata, '"Tidak dianggap

mauqudzah (binatang yang mati karena dipukul) kecuali

pada apa yang kau miliki, dan tidak dianggap sebagai waqidz

(binatang yang mati bukan dengan alat yang tajam) di dalam

pelburuan."

Takwit fiman Altah tilfitgansidah)
Abu Ja'far berketa: Maksudnya adalah, "Diharamkan bag

kalianbmgkai 1lang jatutr dari grunurg, jatuh ke sumur, atau lairurya."

"Jatuh" adalah lemparan dari tenrpat yang tingg ke tempat

yary rendah.

IUd.
Al Qurthubi dalam tafsir (6/a8) dan Ibmr Athiyah dalam lI Muharir Al Wajiz
(utst).

t3r

t32
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Para ahli tafsir sependapat dengan penjelasan kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11057. A1 Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya, 'iifft "Yang jatuh," ia

berkata, "Maksudnya adalah yang jatuh dari gununf.t>133

11058. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, '';:;i$,
"Yang jatulz, " bahwa maksudnya adalah jatnh ke sumur lalu

mati, kemudian dimak"rr.,l34

11059. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 '-i:iifit
"Yang jatuh," ia berkata, "Maksudnya adalah yang jatuh ke

sumur."l35

11060. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada ftami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman-Nya,'iiifit "Yang iatuh, " iaberkata,

r33 As-Suyrthi dalan Ad-Dun Al Man*ur (3114), don ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abi Hatirq serta Al Baihaqi dalamSunan.

t3a Abdurrazzaq dalam tafsir (2/6).
t3s lbid-
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"Maksudnya adalah yang jatuh dari gunung atau jatuh ke

dalam sumur lalu mati."136

11061. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhak, tentang firrran-Ny4 ';;fft "Yang
jatuh," bahwa maksudnya adalah yang jatuh dari gunung

kemudian mati.137

11062. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku me,ndengar Adh-

Dhahhak berbicara, tentang firman-Nyq i;;fft "Yang

jatuh, " ia berkata, "Maksudnya adalah yang jatuh di sumur

atau dari puncak gunung, kemudian mati."l38

Takwit lirman Allah, f$lti (Yang ditanduk)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr kambing yang

ditanduk oleh kambing lainnya, kemudian mati karena tandukan

tersebut tanpa disembelih. Allah SWT mengharamkan itu ke,pada

kaum muhnin jika mereka tidak menyembelihnya sebelum mati.

Asal kata te+Sradalatr tA'tlrilqdiganti dari wazanu:il|
menjadi **on$.

Kami tidak menemukan atsar ini dengan lafazh dan rnatnanya dalam Al
Qnrthubi (6149'), serta Al Muharrir Al Wajiz (2ll5l), dan ia tidak
menisbatkannya kepada As-Suddi serta seorang prm selainnya.
Kami tidak mcnennrkan atsar ini dalam literatur kami. Adh-Dhahak dalam
tafsir (1/317, 318).
Ibid.

tl7

t38
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Jika seseorang berkata, "Bagaimana huruf ha ta'nits tetap ada

di situ, sedangkan telah diketahui bahwa orang Arab hampir tidak

mempertatrankan huruf ha dalam kasus serupa jika mereka

menggantinya pada pergant ian Zi+it dan waza" ):aX menjadi

wazan",Y:r- Jawabannya a{al.arr: &J tX, 
4."r* r"bS U

dan tidak dinyatakan Zb, ",.;g itgatidak dinyat ay;arilbs *.
Katakan kepadanya bahwa para ahli tata bahasa Arab berbeda

pendapat mengenai hal itu.

Sebagian ahli nahwu Bashratr menyatakan bahwa huruf ha di

situ tetap sebagaimana adanya, maksudnya '*r4it karena dijadikan

sebagai isfrz, seperti kata al!-yLJl 66 iJ-rLll, seakan-akan orang yang

berkata tersebut mengarahk rlrrej.+3r pada makna ejrbtit. Dengan

demikian, takwil sesuai madzhabnya adalah, 'Diharamkan bagr kalian

bangkai karena tandukan." Seolatr-olatr bermakna, "Diharamkan bagi

kalian binatang bertanduk yang mati karena tandukannya.

Sebagian ahli nahwu Kufah lgrkata "Orang Arab ke.rap

menghilangkan huruf ha dariwazan 'l:r;ll yang dirubah dari J'7iiilt
jika dijadikan sebagai *rfat bag;t isim yjllg telah mendahuluinya,

sehingga kamu berkata, Xi.5 *i tb; tlif UiiJ. Adap-un jika huruf

Kaf dan huruf Ain drhilangkan dan isim yang m*j4i J+ itlu na't

(sifat) baginya dan merasa puas dengan ,#, maka mereka

menetapkan Ha ta'nffs, supaya diketatrui keberadaannya merupakan

shifat t?q y",onnats dan bukan mudzakkrar. Katakan libs S-lt
Ci-lt ryli -a*rt. Mereka mengatakan: "Karena itulah huruf I/a
iimasukkan dalam l<ataii+il, karena ia adalatr shifut mu'annats,

jika dihilangkan darinya, maka tidak diketahui apakatr ia shifat

mu'annats atau mudzakkar. Pendapat inilah yang paling benar
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mengenai hal tersebut karena banyaknya pendapat-pendapat ahli

takwi I b atrwa makna a;,*lt adal atr 
-aL',oh5ll 

.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11063. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan ke,padaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, 'i:r;'tt| "Yang ditanduh" ia berkata,

"Maksudnya adalatr kambing menanduk karnbing."l3e

11064. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad Az-Zubui menceritakan kepada kry g*i.aais, dari

Abu Ishaq, dari Abu Maisarah, ia mernbacai6-'jailtj.t4o

11065. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,

dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Ny4 4t; "Yang
ditanduk," bahwa maksudnya adalah dua kambing saling

menanduk, kemudian keduanya mati. lal

11066. Muhammad bin Al Husain menceritd<an kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman-Nya, i4ti"Yang ditanduk," bahwa

maksudnya adalah yang ditanduk kanrbing dan sapi,

kernudian mati."

Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al llajiz (l/l5l) dan Abu Hayyan dalam Al
Bahr Al Muhilh (4ll7l).
Ini adalah bacaan Abdullah dan Abu Maisarah. Abu Halyan dalam Al Bahr Al
Muhith (4ll7l), Al Qurthubi dalam tafsir (6149), dan Ad-Durr Al Mantsur
(42s7).
Al Muharrir Al Wajiz (1/l5l) dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith
(4tr7r).

t39
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Ia berkata, "Tni haram, karena sekelompok orang Arab

memakannya."la2

11067. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, f$)ii
"Yang ditanduk," bahwa maksudnya adalah dua kambing

gibas saling menanduk, lalu salah satu dari keduanya mati,

kemudian mereka memakannya. " 
I 43

11068. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya f$)li
"Yang ditanduk," bahwa maksudnya adalatr, dua kambing

gibas saling menanduk, kemudian salatr satu dari keduanya

mati, lalu mereka mernakannya.l4

11069. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz bebrkata: Ubaid

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak menjelaskan tentang firman-Ny4 z';liti 3'Yang

ditanduk," ia berkata, "Maksudnya adalah, seekor kambing

menanduk karnbing lairurya, lalu mati."la5

Takwil firman Allah SWT: #t'Sf 'Vi Olan yang diterkam

binatang buas)

rn' Ibid.ut lbid.r* Ibid.

'ot lbid.
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Abu Jarfar berkata: Maksudnay adalah, "Diharamkan bagi
kalian memakan binatang yang dimakan oleh binatang buas pemburu
yang tidak dilatih."

Demikian juga pendapat para ahli takwil.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11070. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
bin Shalih menceritakan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, '€fi'S(Y', "Dan yang diterkam binatang
buas," ia berkata, "Maksudnya adalatr yang ditangkap oleh
binatang buas."l46

ll07l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Juwaibir,
dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, '$i'Si-Vj "Dan
yang diterkam binatang bu.as," ia berkata, "Maksudnya

adalatr yang ditangkap oleh binatang buas."l47

11072. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid menceritakan

kepada kami, ia berkata: S'id menceritakan kepada kami
tentang firman-Nya, Uli'Si-q "Dan yang diterkam
binatang bltas," ia berkata, "Jika binatang buas membunuh
sesuafu, atau memakannya, maka orang-orang Jahiliyatr
memakan sisanya."l48

11073. Ibnu Waki menceritakann kepada kami, ia berkata: Abu
Atrmad Az-Zubani menceritakan kepada kami dari eais, dari

li ru Qurthubi dalam tafsir (6/49, 50).t47 lbid.
r48 Al Qurthubi dalam tafsir (6/50) danAl Muhanir Al Wajiz (2ltlt).
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Atha bin As-Sa'ib, dari Abu Ar-Rabi, dari Ibnu Abbas, ia
membaca: #,,F,f 

'i "Dan pemakan binatang buas. "t4e

Takwil firman Altah SWT: :$SC$yGecuatiyang sempat

kamu menyembelihnya)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Kecuali yang kalian

sucikan dengan penyembelihan yang Allah SWT menjadikannya

suci."

Para ahli tal$ril berbeda pendapat tentang kekecualian yang

disebutkan dalam firman-Nya, gtCJS*X"*ali yang sempat kamu

menyembelihnya."

Sebagian mereka berpendapat, "Dikecualikan dari semua yang

Allah SWT sebutkan keharamanny4 sebagaimana firman-Nya |fiU;
'4i 'Si y', 't S;$i i:;;t() 'r1:,;;r, r^iitlfij .r6i #. , (Dastns
hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang
dipuful, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang
buas."

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11074. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayat, '8tY1 "Keanali yang sempat kamu

menyembelihnya," ia berkata, "Maksudnya adalatr apa yang

bisa kalian sembelih dari ini semua, misalnya bergeraknya

t4e Al Qurthubi dalam tafsir (6/50) daq Abu Hayyan dalam At Bahr At Muhith
(4n71).
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ekor dan berkedipnya mata, maka sembelihlah dan sebutlah

nama Allah, maka itu menjadi halal."ls0

11075. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Al
Hasan, tentang firman-Nya, rA'lt iil('r*fi ,K4; i;?
'Ci'St-yi2;$rt11-;j:firilS#rr'4^itSr;-),;,i#,Bi;
"Diharamkan bagimu (memalcan) bangkni, darah, daging

babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain

Allah, yang tercekik, yang dipulai, yang jatuh, yang

ditanduk, dan yang diterkam binatang buas," ia berkata,

"Maksudnya adalatr, yang bisa kalian sembelih, sembelihlatr,

dan makanlah." Aku lalu bertanya, "Wahai Abu Sa'id,

bagaimana aku tahu?" Dia menjawab, "Jika ia mengedipkan

mata atau mengibaskan ekornya."l sl

11076. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, Ibnu Basysyar menceritakan

kepada kami, ia berkata: Rauh me,ngabarkan kepada kami, ia

berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah,

tentang firman-Nya, 'ift(.$S "K"*ali yang sempat kamu

menyembelihnya," ia berkat4 "Maksudnya adalah semua

yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini selain

dagng babi. Jika kalian mendapati matanya berkedip, ekor

bergerak, atau berdiri sambil berlari, kemudian kamu

menye,mbelit yq maka Allah menghalalkannya."rs2

Al Muhanir Al Wajiz (Ulsl).
Ibid.
rud.

lr0

trr
t52
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11077. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nya, FtCl "Kecuali yang sempat kamu

menyembelihnya," bahwa maksudnya adalah, "Jika kamu

menemukan matanya berkedip atau ekornya bergerak, berarti

halal bagimo.rrl53

11078. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim dan Llbbad

menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Hajjaj

mengabarkan kepada kami dari Hushain, dari Asy-Syabi,

dari Al Harits, dari Ali, ia berkatq "Jika kamu sempat

menyembelih hewan yang dipukul, yang jatuh, dan yang

ditanduk, yang masih menggeralkan tangan atau kaki, maka

makanlatr."lsa

11079. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Ibrahim, ia berkat4 "Jika binatang buas

memakan binatang buruanmu yang sudah kamu ptrkul, jatuh,

atau yang tertanduk, dan kamu sempat menyernbelil*yq

maka makanlatr."lss

r53 Abdunazzaq dalam tafsir (216) dar Al Muhanir Al Wajiz (lll5l).
r5a As-suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (21257),.lan ia tidak menisbatkannya

kecuali kepada Ibnu Jarir, Al Muharrir Al Wajiz (l/151), Abu Hayyan dalamAl
Bahr Al Muhirt @l fi l), dn An-Nukat wa Al Uyun (21 ll).

tss Al Muharrir At Wajb (1/l5l) dan Abu Ha1ryan dalam Al Bahr Al Muhith
(4n7t).
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11080. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab

bin Salam At-Tamimi menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami dari

bapaknya, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Jika kakinya

bergerak-gerak, matanya berkedip, atau ekornya bergerak,

maka itu telah mencukupi."ls6

11081. Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari bapaknya,

ia berkata, "Jika kamu menyembelihnya kemudian ekomya

bergerak, maka telah halal bagimu." Atau ia berkata "Maka

itu telatr cukup baginya."ls7

11082. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Al
Hasan, ia berkat4 "Jika binatang yang dipukul itu

menggerakkan matanya, atau kakinya bergerak-gerak, atau

ekornya bergerak, maka sembelihlatr dan makanlah."ls8

11083. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, riwayat yang

sama.159

t56 Al Muharrir Al Wajiz (1/l5l), Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (4ll7l),
,ten An-Nukat wa Al Uytn (2lll\.

t57 Al Muharrir Al Wajb (l/l5l) dan Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith
(4n7r).
Al Muharrir Al Wajiz (l/l5l), Abu Hayyan dzlamAl Bahr Al Muhith, (4ll7l)
da- An-Nulrat wa Al Uyun (2lll\.
rbid.
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11084. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-

Zubair, bahwa ia mendengar Llbaid bin Umair berkata, "Jika

matanya bergerak atau ekomya masih bergerak, maka ia

telatr halal bagimu."l6o

11085. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

me,ndengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, "Orang-orang Jahiliyah memakan ini,

kemudian Allah SWT mengharamkan (hal itu) dalam Islam,

kecuali yang disembelih, selama kaki, ekor, atau matanya

bergerak kemudian disembelih, maka itu halal."l6r

11086. Yrmus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu zaid berkata"

tentang firman-Ny4 /-#'{tidft'-;;:rt r$; A?
"Diharamkan bagimu (memakan) banglcai, darah, daging

babi. "'24)lii;1;urr',1:';:trt'lii,fi\5 "yang tercekik,

wryg dipulatl, yang jatuh, yang ditanduk." CJtl$i'fft|
f{, "Don yang diterkam binatang buas, kedtali yang

sempat kamu menyembelihnya." Ia mengatakan batrwa itu

semua haram, kecuali yang disembelih."l62

Al Muharrir Al Wajiz (l/151) dan Abu Ha1ryan dalam Al Bahr Al Muhith
(4n71).
Ibid.
Ibid.
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Takwil ayat menurut mereka adalah, "Diharamkan binatang

yang matinya itu karena pukulan, jatuh, tandukan, dan tangkapan

binatang buas, kecuali kalian sempat menyembelihnya sebelum

kematiannya, maka ketika itu halal untuk memakannya."

Ahli takwil lain berkata, "Ini merupakan pengecualian dari

keharaman, bukan pengecualian dari yang diharamkan, yang Allatt

SwT sebutkan dalam firman-Nya, '21;lt'6-& ;? 'Diharamkan

bagimu (memakan) bangkai', karena bagi bangkai dan babi, tidak ada

penyembelihan."

Mereka berkata, "Makna ayat tersebut adalah, 'Diharamkan

bagi kalian bangkai dan semua yang kami sebutkan bersamany4

kecuali yang disembelih dari apa-apa yang dihalalkan A[ah untuk

menyembelihnya, maka itu halal."

Di antara mereka yang berpendapat demikian adalatt

sekelompok ulama Madinah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11087. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkat4 "Malik ditanya

te,ntang seekor karrbing yang perutrya dirobek oleh binatang

buas sarrpai keluar ususnya, lalu Malik meqiawab, 'Aku

tidak menganggapnya boleh disembelih, dan tidak boleh

dimakan sedikit pun yang disembelih darinya'."163

11088. Yunus menceritakan kepadaku dari Asyhab" ia berkata,

'Malik ditanya tentang binatang buas yang melukai kambing

gtbas sampai bagran luarnya tidak berbentuk lagi, apakah

kambing grbas tersebut boleh disembelih sebelum ia mati,

'63 Al Muharrir Al Wajiz (2t251,252).
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kerrudian dimakan? Ia menjawab, 'Jika sampai sangat rusak,

maka menurutku tidak boleh dimakan. Tapi jika hanya

sebagian anggota tubuhnya yang dilukai, maka boleh

dimakan'. Ia ditanya lagi, 'Bagaimana jika ia menerkamnya

hingga bagran luarnya tidak berbentuk lagi?' Ia menawab,

'Aku tidak suka jika ia dimakan, karena ia tidak akan bisa

bertatran hidup'. Ia ditanya lagi, 'Bagaimana dengan serigala

yang meltrkai karrrbing hingga ia merobek perutrya tapi

tidak merobek ususnya?' Ia me,njawab, 'Jika perutrya robek

maka me,lrurutku tidak boleh dimakan'."Ifl

Jika demikian, maka firman-Nya, fitC$\ "K"*ali yang

sempat kamu menyembelihnya," metrupakan pe,ngecualian yang

terputus. Jadi, takwil ayatnya menjadi, 'Diharamkan atas kalian

bangkai, darah, dan semua yang telatr Kami sebutkan, akan tetapi

hewan yang diserrbelih dari hewan-hewan yang telah Aku halalkan

rmtuk kalian untuk menyernbelihnya adalah halal."

'a lbid.
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Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang paling

beqar adalatr pendapat yang pertama, yakni bahwa firman-Nya, ( {;
gt "Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya," adalah

pengecualian dari firman-Nya , 2,1j;5't^r>ut'*ft -riti A,BVS
Ci'St Yii,'-,$iif;$fS "(Daging hewan) yang disembelih atas

nama selain Allah, yang tercekik, yang dipuhtl, yang jatuh, yang

drtanduk, dan yang diterknm binatang buas," karena semuanya berhak

memiliki sifat yang demikian sebelum kematiannya. Jika demikian

akan ditanya, "Mengapa orang-orang musyrik mendekatkan diri
kepada Tuhan-Tuhannya, kemudian mereka mengatasnamakannya,

yakni, -1;ti Aj;ll1j "(Dagtng hewan) yang disembelih atas nama

selain Allah," dengan makna mendekatkan diri kepada selain Allah.

Demikian juga hewan yang tercekik, jika tercekik meskipun tidak

mati, maka tetap dinarnakan yang tercekik.

Demikian seterusnya terhadap binatang-binatang yang Allah
haramkan setelah firman-Nya, 4r;ui F. jiiTj "lDagtng hewan) yang

disembelih atas nama selain Allah," kecuali dengan penyembelihan,

maka ia disifati dengan sifat tersebut sebelum kematiannya. Allah
mengharamkannya kepada para hamba-Nya kecuali dengan

penyembelihan yang halal, bukan sifat kematian yang dinisbatkan

kepadanya.

Jika demikian, maka takwil ayat tersebut adalah, "Diharamkan

bagi kalian daglng hewan yang disembelih atas nama selain Allatr, dan

yang tercekik, dan seterusnya, kecuali yang kalian sempat sembelih

darinya."

Jika demikian takwilnya, maka t-c ls1ada pada posisi nashab,

yang merupakan pengecualian dari yang sebelumnya, dan kadang

boleh juga posisrnya rafa'. Jika masalahnya seperti yang telah kami
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jelaskan, maka setiap yang sempat dise'lnbelih dari jenis burung atau

binatang lainnya sebelum keluar napas atau roh dari badannya, maka

halal dimakan jika memang termasuk yang dihalalkan Allah untuk

hamba-harnba-Nya.

Jika seseorang berkata kepada kami, "Jika menurut Anda

maknanya demikian, maka apa tujuan pengulangan firman-Ny4 -l1i

'i-;15b":r:';irt2,.z;gv.rfi frj$'(Daging hewan) yans

disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang

jatuh', serta semua yang diharamkan dalam ayat ini, padahal ayat ini

dimulai dengan firman-Nya, '^*ii'5.-$ ;;? 'Diharamkan bagimu

(memalwn) bangkni'. Bukankah Anda tahu batrwa firman-Nya, i;?
'-4t'#'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai', me,ncalrup

semua bangkai, baik matinya karena tidak berfungsinya jalan

napasny4 karena sakit yang bukan dari pihak lain, maupwt karena

pukulan pihak lain, cekikan, tandukan, atau terkaman binatang buas?

Mengapa tidak, pendapatnya adalah jika masalahnya se'perti yang

Anda jelaskan, batrwa malaranya keharaman pada semua jenis bangkai

dengan cekikan, tandukan, pukulan, dan terkaman binatang buas atau

lainnya" tanpa ada ketentuan khusus kematiannya jika jatuh, tercekik,

atau terkaman binatang buas. Jadi, yang umum diketahui adalah,

kemungkinan bisa bertahan hidup karena hal semacam itu sangatlah

kecil.

'{:;i'&fi ,;;'Diharamkan bagimu (memakan) banglcai',

tidak memerlukan pirgutangan,''r1t:5i .*fii AjAYi'(Daging
hevvan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang terceHk', darr

semua yang telatr disebutkan, yang banyak jumlahnya?"

Jawabannya adalatr, "Alasan pengulangannya adalah, jika

keharamannya didasarkan pada kematian karena sebab-sebab yang
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dijelaskan dalam firman-Ny4 '{{"rt,6$ ,r? 'Diharamkan bagimu

(memalran) bangkai', maka orang-orang yang menjadi objek seruan

ayat ini tidak menganggap bangkai termasuk hewan, kecuali karena

alasan yang baru, bukan karena cekikan, jatuh, ditanduk, dan

terkaman binatang buas. Jadi, Allah memberitahukan mereka batrwa

hukumnya adatah hewan yang mati karena alasan-alasan yang baru.

Adapun alasan yang mewajibkan keharaman bangkai adalah

kematiannya yang bukan karena sakit atau penderitaan sebelum

kematiannya, akan tetapi karena tidak disembelih dengan

penyembelihan yang dihalalkan. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11089. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath me,nceritakan kepada kami dari As-

Suddi,tentangfi rman-Nya,'r4)l'rtijfir'r1:r;:ft2i;,3f13
t$SCfietti'SiT7i 'rorg terceHk, yang dipuhi, yang

jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas,

kecttali yang sempat kamu menyembelihnya," ia berkata, "Ini
haram, karena orang-orang Arab memakannya dan tidak

menganggapnya bangkai. Mereka menganggapnya bangkai

jika mati karena kelaparan. Oleh karena itu, Allalt
mengharamkan atas mereka, kecuali yang disebutkan nama

Allah dan mereka sempat menyembelihnya sewaktu masih

hidup."l65

165 Ibnu Athiyah dalam At Muhanir Al Wajiz (2ll5l).
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Takwil lirman Allah ?*Ii'e e-'6i @an [diharankan
bagimuJ yang disembelih untuk berhala)

Abu Ja'far berkata: Takwil firman-Nya, ,5lt'["'e:'6i
"Dan (diharamknn bagimu) yang disembelih untuk berhala," adalah,

"Diharamkan juga bagi kalian (binatang) yang disernbelih untuk

berhala."

Lafazh t-c 641n6 firman-Nya, 'it1i "Dan (diharam*an

bagimu) yang disembelih," hukumnya dibaca rafa' karena athaf
kepada t-c 641ro firman-Nya, '€fi'gfu't "Dan yang diter*am

binatang buas."

Iafazh''-,iil adalah i6ilr (patung-patung) yang terbuat dari

batu, dan sejumlah besar patung terdapat di suatu tempat di muka

bumi. Orang-orang musynk mendekatkan diri kepada merek4 hanya

saja bukan arca-zrca.

Ibnu Juraij mengatakan menge,nai sifatrya sesuai riwayat

berikut:

11090. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: L-b--jijt bukanlah

?VJl (arca-arca). Arca dibentuk dan diukir, sedangkan ini
merupakan batu yang dipasangr 360 buatr batu. Me,lrurut

sumber lain 300 buah, diantaranya milik suku Khuza'atr. Jika

mereka berkorban maka mereka memercikkan darah pada

bagran depan Baitullah, mengiris-iris daging, dan

menaruhnya di atas sebongkatr batu. Kaum muslim pun

berkata, "Wahai Rasulullah, orang-orang Jahiliyatr

mengagungkan Baitullah dengan darah, maka kita lebih

berhak mengagungkannya!" Rasulullatr SAW pun tidak
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membencinya, maka Allah SWT menurunkan ayat, Jq j
Gfir{;liit'i{ 'Daging-daging unta dan darahnya itu
sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Altah.,,(es. Al
Hajj l22l:37)."u

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat (Ibnu Juraij)
tersebut adalatr:

11091. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Athiyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, tentang firman-Nya, .r,!&Ji'&'dr6,,Dan
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala,,, ia
berkat4 "Maksudnya adalatr batu tempat orang-orang

Jahiliyah meletakkan korban. " 
1 67

11092. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, tentang firman-Ny4 v,Ai '&'e.t63 ,,Dan

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala,,, ia
berkat4 "Batu di sekitar Kabah, tempat orang-orang

Jahiliyah menanrh korban di atasnya. Mereka akan

mengganti batu tersebut jika mereka menghendaki batu yang

lebih mernbuat mereka takjub."168

11093. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

Al Qurthubi dalam tafsir (6157), Zad Al Masir (212g4), daa Al Muharrir At
Wajiz (21152).
Mujahid dalam afsir (300), Al Qurthubi dalam tafsir (6t57), dan Abu Hayyan
dalamAl Bahr Al Muhith (41172).
Ibid.
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menceritakan kepada kami dari Ibnu

Mujahid, riwayat yang sama.l6e

TofsirAh:I\afui

Abi Najih, dari

11094. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-

Nya v,Ai'["'dt(t "Dan (diharamkan bagimu) yang

disembelih untuk berhala," bahwa lafazh irjrtr maksudnya

adalah batu yang disembah oleh orang-orang Jatriliyah,

mereka memberikan korban untuknya, kernudian Allah SWT

melarang hal tersebut. 170

11095. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtmazzaq mengabarkan kepada k*t i, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-

Nya, y.Ai'["'et6i "Dan (diharamtran bagimu) yang

disembelih untuk berhala," bahwa maksudnya adalatl

berhala-berhala orang Jatriliyatr. l7l

11096. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ,r.l3i'&'d'6i "Dan

(diharamknn bagtmu) yang disembelih untuk berhala,"

bahwa lafazhL2\ maksudnya adalah berhala-berhala yang

mereka berikan korban dan sesemb aharr.r7z

rbid.
Al Muhanir Al lTajiz (lll52).
Abdurrazzaq dalam tafsir (2/6).
Al Muharrir Al lfajiz (l/152).
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11097- Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam
menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad
bin Abdirrahman, dari Al Qasim bin Abu Bazzah, dai
Mujahid, tentang firman-Nya , $tt ',F A:"Ci ,,Dan

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala,,, ia
berkata, "Di sekitar Kabah terdapat batu tempat mereka

mengadakan korban di atasnya, dan mereka menggantinya
jika mereka menginginkan batu yang lebih mereka

senangi."l73

11098. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Llbaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mende,ngar Adh-Dhahhak bin
Muzatrim berkata, "Lafazhi,f+ ttr maksudnya adalah batu

tempat mereka melakukan haji dan berkorban di atasnya."l74

11099. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami tentang firman Allah, '&'e:r13

V:Ai "Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk
berhala," Ibnu Zud, berkat4 "Ayat, ?Ai 'e er 63 ,Dan

(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala', darr

-,,6i fr'ji-Vj'(Daging hewan) yang disembelih atas nama

selain Allah', adalah sama."lTs

Takwit lirman AIah ;3\\j#i-3 $i Tnan [diharamkan
jugal mengundi nasib dengan anakpanah)

t73 lbid.
t7n lbid.t's Ma'alim At-Tanzil (2/205) dan Abu Hayyan dalarnAl Bahr Al Muhith (41t72).
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Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah meminta apa yang

dibagikan kepadamu atau tidak dibagikan kepadamu dengan anak

panah. Kata ini adalatr wazan'di;Lydari ;-5, yang artinya bagran

rezeki dan kebutuhan. Dinamakan demikian karena pada masa

Jahiliyatr dahulu, jika salatr seorang dari mereka hendak bepergian,

berperang, atau lainnya, maka mereka memutarkan itl-!, yaitu anak

panah, dan itu adalah anak panah yang pada sebagiannya terdapat

tulisan: Tuhan melarangku, dan pada sebagian lain tertulis: Tuhan

memerintahku. Jika anak panah yang bertuliskan: Tuhan

memerintatrku, maka dia melakukan apa yang dia inginkan, berupa

bepergian, perang, perkawinan, dan sebagiannya. Namrur jika yang

keluar adalah anak panah yang bertuliskan: Tuhan melarangku, maka

mereka diam tidak melakukan keinginanny4 sehingga dinyatakan, i[
2!i'i\i#fr "Dan (diharamkan iusa) mengundi nasib dengan

anak panah," karerra dengan melakukan ifu seakan-akan mereka

meminta anak panatrnya memberi mereka bagian.

Kata ini diantaranya digunakan oleh penyair yang merasa

bangga telah meninggalkan mengundi nasib,

"u?'nt)' "'; C\ It
"Aht tidak mengundi nasib maka kebimbangan menghalangtht.'

Adapun lafazh, if;tr be,ntuk tunggalnya adalatr i-j;, pito
anak panah, sebagaimana telah kami jelaskan.

Pendapat para ahli takwil sama dengan pe'ndapat kami.

176 Siksa seperti ini ada pada Abu Llbaidah dzlamMajaz Al Qur'an (lll52).Lzrfazh
.'Jr adalah seseorang yang terhalang dari urusannya. Al-Lisan (entri: c--).
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11100. Muhammad bin Basysyar dan Ibnu Waki menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman bin Mahdi
menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Hushain,

dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Ny4 ,li*\iL;J Ji
"Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak

panah," ia berkat4 "Anak panah, yaitu jika mereka hendak

keluar untuk bepergian maka mereka menjadikan anak panatr

sebagai penentu untuk tetap di rumah atau keluar. Jika

ternyata keluar maka mereka keluar, dan jika ternyata tinggal

di rumah maka mereka tinggal di rumatr."l77

lll0l. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Abu Hushain,

dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Ny4 ,::i\\ij*Ifr itS
"Dan (diharamlan juga) mengundi nasib dengan anak

panah," ia berkata, "Kerikil putih yang mereka gunakan

untuk melempar."l78

Abu Ja'far berkata: Su$an bin Waki mengatakan kepada

kami bahwa itu adalah catur.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

1110r: Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubad bin Rasyid Al
Bazzar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, tentang

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3115), d,n ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
As-Suynthi dzlamAd-Durr Al Mantsur (3/15), Al Qurthubi dalam tafsir (6/58),
kd Al Masir (31284), dat Fath Al Qadir Q4$.

t17
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firman-Nya, +ii\li.ifr 6; "Dan (diharamlcan juga)

mengundi nasib dengan anak panah," ia berkata, "Jika

mereka menghendaki suatu hal atau bepergian, maka mereka

pergi ke tiga anak panah yang masing-masing bertuliskan

'apakah dia memerintatrku'. Panah yang satunya lagr

bertulisk'an 'laranglatr aku'. Panah yang satunya lagr

dibiarkan sebagai penengah, yang tidak bertuliskan apa pun.

Mereka lalu memutarnya. Jika yang keluar adalah panatr

yang bertuliskan 'apakatr dia memerintahku', maka mereka

melaksanakan keinginannya. Jika yang keluar adalatr panah

yang bertuliskan'laranglah aku' maka mereka mengurungkan

niatrya. Jika yang keluar adalah yang tidak bertuliskan apa

pun, maka mereka mengulangnya."lTe

11103. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu

Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujalrid, tentang firman-Nya, ,r3\\i#* fi "Dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,"

bahwa maksudnya adalah batu yang mereka tulis, yang

mereka namakan anak panah.lso

11104. [Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Muj atrid, tentan g firman-Nya, li*:U, " D engan anak panah,,,

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3116), dan ia menisbatkannya kepada
Abd bin Humaid serta Ibnu Jarir.
Mujahid dalam tafsir (300).
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ia berkata, "Anak panah yang mereka bawa saat bepergian,
perang, dan berdagang]. " 

I 8'

11105. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, riwayat yang serupa.l82

1l106. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya bin
Adam menceritakan kepada kami dari Zuhat, dari Ibratrim
bin Muhajir, dari Mujahid, tentang firman-Nya, l#.-3 $i
,l'fi\ "Dan (diharamkan ju7a) mengundi nasib dengan

anak panah," ia berkata, "Undian untuk memperebutkan

seorang gadis, dan perjudian orang Arab."l83

lll07. Ahmad bin Hazim Al Ghifari menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ztfiaurr menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Muhajir,
dari Mujatrid, te,ntang firman-Nya, jJ'fi\i#J ili ,,Doo

(diharamlmn juga) mengundi nasib dengan anak panah,,, ia
berkat4 "Maksudnya adalah perjudian orang Arab, dengan

gadis Persia dan Romawi, tempat mereka bertaruh

untuknya."l84

11108. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtrtazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

Apa yang tertera di antara tanda "[]" tidak terdapat dalam manuslaip yang ada
pada kami, dan kami mendapatkannya dari naskah manuskrip yang lain.
Mujahid dalam tafsir (300).
Mujahid dalam afsir (300).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/15), dan ia menisbatkannya kepada
AbdbinHumaid.
Abu Hayyan dilamAl Bahr Al Muhith (41172) sertzAd-Durr Al Mantsur (3/15),
dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid.

t8l
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mengabarkan &epada kami dari Qatadatr, tentang firman-

Nyq jfi\l$J i\i "Do, (diharamtran juga) mengundi

nasib dengan anak panah," ia berkata, "Jika seseorang ingin

keluar untuk bepergian, maka dia menulis dalam anak panah

'hi merrerintatrkanku untuk tetap tinggal di nrmatr'.

Sedangkan pada anak panah yang lain dia menulis 'Ini
memerintabkanku untuk keluar', dan menjadikan di antara

keduanya penengah, tidak bertuliskan apa pun. Dia

kemudian mengundi dengannya ketika hendak keluar.

Jika yang keluar adalah yang mem"r'fu1ahkan untuk tetap

tinggal di rumah, maka ia tetap tinggal di rumatr. Jika yang

keluar adatatl yang memerintalrkan untuk keluar, maka ia

keluar dan berkat4 Dalam kepergianku ini semoga tidak ada

yang menimpaku selain kebaikan'. Jika yang keluar adalah

panah yang lain, maka ia memutarnya untuk yang kedua

kalinya, sampai salatr safu dari kedua anak panah keluar."l85

11109. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid,

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritrkan

kepada kami daxi Qatadah, tentang firman-Ny4 i#J t3
,{'fi\ "Dan (diharamlan juga) mengundi nasib dengan

anakpanah,"bahwa jika salah seorang padazaman Jahiliyah

hendak keluar, maka dia mengambil anak panah dan berkata,

"Ini memerintahkanku untuk keluar." Jika ia keluar, maka

dalam kepergiannya ia akan mendapatkan keberuntungan.

Kemudian ia mengambil anak panah yang lain dan berkat4

"Ini memerintahkanku untuk tetap tinggal di rumah." Maka

kepergiannya tidak akan menghasilkan keberuntungan.

r85 Abdrr.rrrzaq dalam tafsrt (217).
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Kemudian Allah melarang semua perbuatan itu, dan telah

dijelaskan.rE6

llll0. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid
mengabarkan kepada kami, tentang firman-Ny4 l#!3 63
e-i*U, "Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan

anak panah," aku mendengar Adh-Dhahhak berkata,

"Mereka mengundi nasib dengannya dalam semua

masalah."l87

11111. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

"I-afazh;t-i;1r artinya anak panah bagi mereka. Jika salah

seorang dari mereka menghendaki sesuatu dari masalah-

masalah itu, maka anak panah akan ditulisi de,lrgan hal-hal
yang diinginkan, kerrudian dia memukulkannya. Anak
panah marapun yang keluar, meskipun yang tidak ia sukai,

ia akan menj alankannya. " 
I 88

llll2. Muhammad bin Al Husain menceritakan ke,padaku, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada karni dari As-
Suddi, tentang firman-Ny4 ;'fiij;iiS & ',Dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah,,, ia
berkata, "I-afazh ifjlr maksudnya adalah anak panah yang

pada zaman Jahiliyah menjadi bahan ramalan. Jika seseorang

hendak bepergian, menikatr, atau melakukan sesuatu, maka

rbid.
Kami tidak menemukannya, dan tampaknya Ath-Thabari meriwayatkannya
sendirian. Lihat perkataan para nnrfasir dalam literatur-literatur sebelurnnya.
rbid.

186

187

tEt



Tafsnr Ath:Ilubari

ia akan mendatangi peramal, kerrudian ia memberinya

sesuatu, lalu ia memukulkannya. Jika yang keluar darinya

adalah yang meurbuabrya senang, maka ia melaksanakanny4

namun jika yang keluar adalah yang tidak ia sukai, maka ia

tidak akan melanjutkannya. Sebagaimana Abdul Muthalib

memukulkannya kepada Zanlzarr,Abdullah, dan unta-"I 8e

11113. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah dan Katsir, ia

berkata, "Kami mendengar orang-orang Jahiliyah

memukulkan anak panatr untuk masalah bepergian, tinggal di

rumah, atau sesuatu yang mereka inginkan. Jika yang keluar

adalah yang bepergian, maka mereka bepergran. Jika yang

ketuar adalah yang tinggal di rumah, maka mereka tinggal di

rumah."ls

Tentang ifilr Ibnu Ishaq berkata sebagai berikut:

1l114. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku tentangnya, ia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia

berkata "Hubal adalah berhala Quraisy yang paling besar di

Malftah, ia berada di sumur, di lubang Kabah. Dan sumur

tersebut dijadikan tempat meletakkan perserrbahan kepada

ke Kabatr. Pada Hubal terdapat tujuh anak panah, dan dalam

setiap anak panah terdapat sebuah catatan.

t" 7ndAl Masir(2128$.

'n 7,odAl Masir (21284) danAl Qurthubi dalamtafsir (6159).
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Anak panah yang di dalamnya tertulis 'tebusan'. Jika mereka

berselisih mengenai siapa yang menrbawa 'tebusan', maka

mereka memukulkan tujuh anak panah. Jika tebusan' yang

keluar, maka orang yang keluar itu menanggungnya.

Anak panah yang di dalamnya tertera 'ya' unfuk suatu

perkara jika mereka menginginkannya, maka dipuhrlkan
dengannya, dan jika anak panah 'ya' keluar, mereka

melaksanakannya.

Anak panah yang di dalamnya tertera 'tidek' untuk suatu

perkar4 jika mereka menginginkan suatu pe,lkara maka

mereka memukulkanqxa dalam anak panah. Jika yang keluar

anak panah tersebut maka mereka tidak melaksanakan

perkara tersebut.

Anak panah yang di dalamnya tertera 'dari kalian'. Anak
panah yang di dalamnya tertera 'anak angkaf. Anak panah

yang di dalamnya tertulis'dari selain kalian'. Dan anak panah

yang di dalarnnya tertulis 'air', jika mereka menggali lubang

air mereka memukulkan anak panah dan di dalarnnya

terdapat anak panah tersebut, di manapun keluarnya, mereka

akan melaksanakannya.

Jika mereka hendak mengk*ritan analq menikahkan

pe,ngantin, mengubur mayit, dan mengeluhkan nasab salatr

seorang dari mereka, maka mereka mendatangi Hubal

dengan membawa seratus dirham dan seekor kambing atau

unt4 kemudian memberikannya kepada pemilik anak panatr

yang dipukulkan, lalu mereka mendekati perriliknya di

mana mereka mengharapkan keinginanny4 kemudian

mereka berkata, 'Wahai tuhanku, ini fulan bin fulan, kami
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menginginkan ini dan itu, maka penuhilah keinginan kami'.

Mereka kemudian berkata kepada pemilik anak panah,

?ukulkan'. Ia pun memukulkannya.

Jika yang keluar adalatr yang tertera tulisan'di antara kalian,'

maka dia menjadi penengah. Jika yang keluar adalatr yang

tertera fulisan 'dari selain kalian,' maka ia menjadi sekutu.

Jika yang keluar adalatr yang tertera tulisan 'anak angkat'

maka ia akan berada di kediaman yang diberikan oleh

mereka, tidak memiliki nasab serta sekutu. Jika yang keluar

adalah yang di dalamnya 'yd, maka mereka

melaksanakannya. Jika yang keluar adalah yang tertera

tulisan 'tidak,' maka mereka mengakhirkan tahunny4

sehingga mereka datang kembali untuk kedua kalinya guna

menyerahkan permasalahan-permasalahan mereka pada anak

panah yang keluar."Iel

11115. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyalt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, te'lrtang

firman-Ny4 
"1fi\ij,.rfi:i' 

6; "Dan (diharamtran iuga)
mengundi nasib dengan anak panah," bahwa maksudnya

adalah anak panatr, mereka mengundinya untuk berbagai

kqlerluan."l92

Takwit lirman Atlth b f.::t (Mengundi nasib dengan

anakpaaah ital odolal, fufasikan)

ter Ibnu Hisyam dalam.Stucfr An-Nabawiyal (l/160, 16l).

"' Ad-Dro Al Mantsur (3114').
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Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya $S;r,,(tr,tengundf
nasib dengan anak panah itu)" adalah hal-hal yang telah kami
sebutkan, yakri memakan bangkai, darah, dagng babi, dan semua
yang diharamkan memakannya, yang disebutkan dalam ayat ini.

Adapun mengundi nasib dengan anak panah, j! "Adalah
kefasikan," yakni keluar dari perintatr dan ketaatan kepada Allah swr
menuju hal-hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan, serta kepada
kemaksiatan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11116. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 *;e:t "(Mengundi nasib dengan anak panah
itu) adalah kefasikan," bahwa maksudnya adalah,

barangsiapa memakan itu semu4 maka ia telah berbuat

kefasikan.le3

Takwit rirman Auah -&, n i;;{.u,$i 4;9, @ada hari
ini orang4rrang katir telah putus asa untuh [mengatohkanJ
agamamu)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya ij;{'u-i $iA'&, n "Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk
(mengalahlcan) agamamu,u adllth, "Wahai orang-orang beriman,

sekamng terputuslatr harapan sekelompok orang, orang-orang kafir
dan orang-orang yang menentang dari agama kalian sehingga mereka

murtad dan kembali kepada kemusyrikan."

re3 Zad At Masir (21284).
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11117. Al Mutsanna menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan ke,padaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, '&-, n 1;;{'u,5i ,$ifi "Pada hari ini

orang-orang lafir telah putus asa untuk (mengalahkan)

agarnamu," batrwa maksudnya adalah, kamu kembali ke

agama mereka untuk selamanya.lea

11118. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang fimran-Ny4 '#-, q li6i$i ,$ifi
uPada hari ini orang-orang knfir telah putus asa untuk

(mengalahkan) agamamu," maksudnya [yalrrri kamu kembali

kepada mereka.le5

11119. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha

mengabarkan kepadaku tentang fimran-Ny4 '"-5i ,$ifi
'&-r;r,lii{"fada hari ini orang'orang trafir telah putus

asa untuk (mengalahkan) agamamu,'lte6 ia berkat4 "Aku

kira mereka putus asa mengembalikan kalian dari agama

kalian."l97
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As-Suyrthi d^lam Ad-Durr Al Mantsur (3llQ, dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir serta Ibuu Al Mundzir, fud Al Mair (21286), serta Abu Hayyan

dalamAl Bahr Al Muhith (41174).

Al Marwazi dalam Ta'zhim Qadr Ash-Shalah (11353).

Apa yang tertera di antara tanda'[]' tidak terdapat dalam manuskrip yang ada

pia" U-i, dan kami mendapatkannya dari manuskrip yang lain. 
_-zod,q.l u^t, (21286) dan Abu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (41174).
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Jika seseorang bertany4 "Hari apakah ini, saat Allatt
memberikan kabar batrwa orang-orang kafir putus asa dari agama

orang-orang mulsnin?" fawablatr, "Disebutkan bahwa ini terjadi pada

hari Arafatr, pada tahun Nabi SAW melaksanakan haji Wada', )raitu
setelatr orang-onmg Arab masuk Islam."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

lll20. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, bawa Mujahid berkata tentang

firman-Ny4 ,s_, n l;;{'u$i $ig, ,,pada hari ini
orang-orang kafir telah putus asa untuk (mmgalahkan)

agamamu," bahwa maksudnya adalalL "Pada hari ini telatr

Kusempumakan untukrru agamarnu." Ini ketika kami telalh

mer{alankannya.

Ibnu Juraij berkata, "Ahli takwil lain berpendapat bahwa ini
adalah hari Arafah, pada hari Jum'a! ketika Nabi SAW tidak
melihat selain orang yang bertauhid dan tidak metihat oftlng
yang musyrilq maka beliau memuji Allah, kemudian Jibril
AS turun kepadanya dengan mernbawa ayat, 1,$i,$ifi
'&r 6, ijj{'fada hari ini orang-orang kafir telah puttts
asa untuk (mengalahkan) agamamu'. Maksudnya adalah

kerrbali seperti mereka sebelumnya. " 
I e8

lll2l. Yunus menceritakan kepadakrL ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami tentang firman-Nya, '"5i ,$;fi
'&-, n ii/{ "faaa hari ini orang-orang kafir telah putus

"' Ad-Durr Al Mantsur (3t16).
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asa untuk (mengalahkan) agamamu," batrwa Ibnu Zaid

berkata 'Ini adalatr hari Arafah."lee

Takwil firman Allah ,;95 ;1;r:t fi 6eta itu iangantah
kama takut kepada mereka dan takutbh kepada-Ku)

Abu Jatfar berkata: Maksudnya adalah, "Wahai orang-orang

beriman, janganlah takut mereka akan mengalahkan kalian, sehingga

mereka memaksa kalian dan mengembalikan kalian dari agama kalian.

,gt| 'Dan talailah kepada-Ku| Takutlah kalian kepadaku jika

kalian melanggar perintah-Ku. Kalian berani durhaka kepada-Ku dan

melanggar ketentuan-ketentuan-Ku, sehingga Aku menyiksa kalian

dan menurunkan adzab kepada kalian.

lll22. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj me,nceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang fir:nan-Ny4 l# fi
,#5'Sebab itu janganlah kamu talatt kepada mereka dan

talattlah kepada-Ku," battwa maksudnya adalalL I'Janganlah

kalian takut mereka akan mengalahkan kalian."2m

Takwil firman Alllh '&r'F ii31 ipi eoa" hari ini tetah

Kusemparnakan untuk kamu agamamu)

As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mansur (3116), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
kd Al Masir (21285).
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Abu Ja'far berkata: Para ahli tak\Mil berbeda pendapat
tentang ayat tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalatr, "Wahai
orang-orang beriman, pada hari ini telatr Aku sempurnakan untuk
kalian kewajiban-kewajiban dan ketentuan-ketentuan-Ku, perintatr dan
larangan-Ku, halal haram-Ku, apa-apa yang Aku turunkan dalam
kitab-Ku, penjelasan-Ku yang telah dijelaskan dengan wahyu melalui
lisan utusan-Ku, dan dalil-da]il yang Aku berikan kepadamu mengenai
semua yang kalian perlukan berkaitan dengan agirma kalian. Telah
Kusempurnakan semua itu, sehingga tidak ada lagi peirambahan

setelatr hari ini."

Selanjutnya mereka mengatakan batrwa ayat ini turun pada

hari Arafah, tahun saat Nabi SAW melaksanakan haji Wada'.

Mereka juga mengatakan batrwa tidak ada kewajiban-
kewajiban, penghalalan, dan pengharaman sesuatu yang diturunkan
kepada Nabi SAW setelah ayat ini. Nabi SAW hanya hidup selama 8l
malaur setelatr a)rat ini turun.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

lll23. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdultah
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 &-r'# ii?li'li upada hari ini tetah

Kusempurnalan untuk lumu agamamu," bahwa maksudnya

adalah Islam. Allah SWT mengabari Nabi-Nya dan orang-

onmg muhnin batrwa iman mereka telah serrpurn4 sehingga

tidak memerlukan tambatran lagi untuk selamanya. Allatl
SWT telatr menyempurnakan, maka Dia tidak akan

rq
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menguranginya untuk selafiIanya, dan Allah SWT telatr ridha

serta tidak akan melnbencinya unfuk selamanya.2ol

lll24. Muharnmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Atrmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada karrri dari As-

Suddi, te,ntang firman-Nya, &-r'F liKl i'A 'Pada hart

ini telah Kusempurnalcan untuk kamu agamamu," bahwa

ayat ini diturunkan pada hari Arafah, maka setelah itu tidak

ada lag ayat yang turun yang menjelaskan tentang halal

haram. Kemudian Rasulullah SAW kernbali, dan beliau

wafat beberapa waktu setelah itu.

Asma binti Umais berkat4 "{ku berhaji pada waktu itu

bersama Rasulullah SAW. Ketika kami sedang berjalan, tiba-

tiba Jibril menampakkan diri, Rasulullatr SAW me,naiki unta,

dan unta tersebut tidak kuat menanggung beban berat di

atasnya, yaitu berupa Al Qur'an, maka unta tersebut

merunduk. Aku lalu mendatangi beliau dan membentangkan

selimut untuk beliau."2o2

lll25. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, 'T'[abi SAW hidup

setelah ayat ini selama 81 malarn, yalcni ayat yang berbunyi

Al Muharrir Al Yajiz (A$4), An-Nukat wa Al Uyun (Ulz), d"n Abu Hayyan

dalmAl Bahr Al Muhith (41175\.

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Man*ur (3/19), Al Muharrir Al Wajiz (lll54),
An-Nulcat wa Al Uyun (2/12), dan Abu Hayyan dalam AI Bahr Al Muhith
(4n7s).
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&r-F iiSl iili 'roao hari ini telah Kusempurnalcan

untuk lumu agamamu'.'203

11126. Suffan me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail

menceritakan kepada kami dari Hanrn bin Antarah, dari

bapakny4 ia berkata, "Turunnya ayat,:fi-2'F eiSt {g
'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu',

terjadi pada hari haji akbar. Umar menangis, maka Nabi

SAW bertanya kepadanya, 'Mengapa lamu menangis?'la
menjawab, "Yang me,mbuatku menangis adalah karena

adanya penambatran dalam agama kitq karena jika
sempurna, maka tidak ada sesuatu yang sempurna melainkan

masih terdapat kekurangan." Nabi SAW lalu bersabd4

"Englau benar.'204

lll27. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad

bin Busyair menceritakan kepada kami dari Harun bin Abi
Waki, dari bapaknya, kemudian dia menuturkan riwayat
yang serupa.2os

Ahli takwil lain berpendapat batrwa makna firman-Nya iljf
&-r-F 3,j31 uPada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu

agamamu," adalalL "Hajimu, maka Aku mengktrususkan tanah suci

untuk kalian berhaji wahai orang-orang beriman, bukan orang-orang

musyrik. Tidak boleh seorang musyrik bercampur dalarn haji kalian."

As-Suynthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3120), drn ia tidak menisbatkannya
kepada Ibnu Jarir.
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Man*ur (3/18), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Abi Syaibah serta Ibnu Jarir.
Ibid.
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11128. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Abi Ghaniyatr menceritakan kepada kami dari bapakny4 dari

Al Hakam, tentang firman-Ny4 &r-fr iiKl i$i 'roa"
hari ini telah Kusempurnakan untuk lmmu agamamu," ia

berkat4 "Allah menyempurnakan agama mereka dengan

mereka berhaji, dan orang musyrik tidak boleh berhaji

dengan mereka."2o6

lll29. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtmazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nya, '&r-F 3i31i'ri uPada hari ini tetah

Kusempurnalcan untuk kamu agamamu," ia berkata, "Allatl
il*rlas terhadap agama mereka dan meniadakan orang-orang

musyrik dari Baitullah. "2oT

11130. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada karni, ia berkata:

45u I{utaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais
menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Sa'id bin

Jubair,tentang firman-Ny4 'E-r'F iKl i]!]i 'Pada hart

ini telah Kusempurnaknn untuk kamu agamamu," ia berkat4

"Maksudnya adalah, 'Sempurnanya haji, dan tiadakanlah

omng-orang musyrik dari Baitullatr'. "208

As-Suyuthi dzlamAd-Dun Al Mantsur (3116').

Abdurrazzaq dalam tafsir (2/8).
As-Suyuthi dzlam Ad-Durr Al Mantsur (3117), dan ia menisbatkannya kepada
Abd bin Humaid serta Ibnu Jarir.

26
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang

mengatakan bahwa Atlah SWT mengabarkan kepada Nabi-Nya dan

orang-orang mukmin bahwa Dia menyempumakan agurma mereka
pada hari ayat ini diturunkan kepada Nabi-Nya, dengan kekhususan
tanah suci untuk merek4 dan membersihkannya dari orang-orang
musyrik, sehingga hanya orang Islam yang boleh melaksanakan haji,
tidak boleh bercampur dengan orang-orang musyrik.

Menge,nai kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum, para atrli
takwil berbeda pendapat, apakah semuanya itu sempurna pada hari itu
juga?

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan As-Suddi, sebagaimana

kami sebutkan sebelumnya.

Diriwayatkan dari Al Bara' bin Azib, bahwa akhir ayat dari
Al Qur'an yang diturunkan adalah, '{tKJr4h#_{1fr $ a;;rZ:t-
"Merelra meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah,

'Allah memberi fatwa lcepadamu tentang kalalah,." (es. An-Nisaa'

l4):176).2oe

Para ulama tidak menolak bahwa wahyu tidak terputus dari
Rasulullah sAw sampai beliau wafat, bahkan wahyu sebelum beliau
wafat lebih berturut-turut. Jika demikian adanya, maka firman-Nya,

{r!Kt6.#{i,:iJ,li $,r$fs- "Meretra meminta fatwa rrepadamu

(tentang lralalah). Katalcanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu

tentang kalalah'." (Qs. An-Nisaa' $l: 176) merupakan ayat paling
akhir yang turun. Ayat ini mengandung hukum-hukum dan kewajiban.

zoe Lihat tafsir ayat al kalalah pada alfiir surah An-Nisaa'.
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Sudalr jelas bahwa makna firman-Nya,-p-r-$S eiSt i$i
'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu," berbeda

dengan cara mereka menalorilkannya, maksudku, sempurnan)xa

ibadatr, hokum, dan kewajiban.

Jika seseorang berkata, "Bagaimana jadinya orang yang

berkata, 'Adanya kewajiban setelah ayat tersebut diturunkan lebih

utama daripada tidak ada kewajiban setelah ayat tersebut turun'?"

Jawablah, karena orang yang mengatakan tidak ada kewajiban lang
turun setelah ayat tersebut memberitatrukan bahwa ia tidak

mengetahui tuunnya kewajiban. Dan, ketidak-tatruan tidak dapat

dijadikan persaksian, dengan demikian yang dapat dianggap

kesaksiannya adalah orang yang mengatakan batrwa "telah

diturunkan" kewajiban, maka tidak boleh menolak berita yang benar

mengenai hal yang mungkin benar."

Takwil firman Allah, ,*.'&GiiV (Dan tetah

Kucu kap kan kep adam u nikm at-Ku)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Telah Aku
cukupkan, wahai orang-orang beriman, dengan nyatanya ke,rnenangan

kalian atas musuh-Ku dan musuh kalian dari kalangan musyrik. Aku
membersihkan mereka dari negeri kalian dan Aku me,lnutuskan

harapan mereka atas ke,nrbalinya kalian kepada keurusyrikan seperti

sebelumnya."

Pendapat kami sama seperti pendapat para atrli taku/il.

Riwayat-riwa)rat yang sesuai de'ngan pendapat tersebut adalah:
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l1l3l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkat4
"orang-orang musyrik dan orang-orang Islam meraksanakan
haji bersama-sama. Narnun ketika surah At-Taubah turun,
Allah SWT membersihkan orang-orang musyrik dari
Baitullah, maka orang-orang Islam tidak bersama-sama lagi
dengan orang musyrik dalam melaksanakan haji di tanah
suci. Seakan-akan itu merupakan kesempurninn nikmat.

,#- &g i5V 'Dan telah Kuculatpkan leepadamu nilonat-
y;.fi10

11132- Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: sa'id menceritakan
kepada kami, tentang finnan-Nya, &Y, &;-F ijgi (';)1"
,#-'# "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu
agamamu, dan telah Kuculatplan kepadamu nilonat_Ku,,,
disebutkan kepada kauri bahwa ayat ini ditunrnkan kepada
Rasulullah sAw pada hari Arafah, hari Jum'a! ketika Allah
SWT meniadakan orang-orang musyrik dari Masjidil Haram,
dan Dia ikhlas atas haji orang-orang Islam.2ll

11133. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kard, ia berkata Daud menceritakan
kepada kami dari Asy-Syabi, ia berkata, ',Ayat ini turun
pada hari ArafalU sehingga runtuhlatr menara Jahilifh dan

As-suyuthi dalarn Ad-Dun al Mantsur (3117), dan ia menisbattamya kepada
Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mun&ir.
An-Nukat wa Al Uytn (2113).
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lenyaplatr kemusyrikan. Mereka juga tidak lagi menjalankan

haji pada tahun itu bersarna orang musyrik."2l2

11134. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amir, tentang firrran-Nya, 
u

,#-'#fiV&iq iiKli'A "Podo hari ini tetah

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah

Kucwlcupkan kepadamu nilonat-Ku," ia berkata, "Ayat ini

diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang

wukuf di Arafatr, orang-orang mengelilingi beliau.

Runtuhlatr me,nara dan manasik Jatriliyatr, lenyaplatr

kemusyrikan, dan tidak ada lagi orang telanjang saat thawaf

di sekitar Baitullah. Allah SWT kemudian menurunkan ayat,

&-r'F i;K1i'irt"'Podo hari ini telah Kusempurnakan

untuk kamu agamamu'.'213

11135. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulalyah

menceritakan kepada kami dari DauG dari Asy-Syabi,

riwayat 5ang serupa.2 
to

Takwil lirman Allah (,2'rtr;{,t? t*-; (Dan telsh

Kuridhai Isbm ita jadi agama bagimu)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Aku ridha."

As-Suyrthi menyebutkan riwayat yang seruPa dalan Ad-Dun Al Mantsur
(3117), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Al Mundzir.
As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3117), dan ia rnenisbatkannya kepada

Ibnu Jarir serta Al Mundzir.
Ibid.

2t2
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6, Sfi "Islam itu jadi agama bagimu," maksudnya adalatr,

"Pasratr kepada perintatr-Ku dan tunduk kepada ketaatan-Ku atas apa

yang disyariatkan kepada kalian berupa batas-batas-Nyq kewajiban-

kewajiban-Nya, dan tanda-tanda-Nya."

6) "Agama bagtmu," maksudnya ada[a]r, "Ketaatan kalian

kepada-Ku."

Jika seseorang berkata, "Atau Allah tidak ridha Islam bagi

hamba-harnba-Nya, kecuali Dia ingin menurunkan ayat ini?"
Katakanlatr, "Allah SWT masih ridha bagi makhluk-Nya Islam

sebagai agam1 tetapi Dia masih memumikan Nabi Muhammad SAW
dan satrabat-satrabatnya dalam derajat serta martabat Islam, derajat

demi derajat, martabat demi martabat, dan keadaan demi keadaan,

hingga menyempurnakan syariat-syariat dan tanda-tanda-Nya sampai

mencapai derajat dan martabat yang paling tinggi."

Ketika ayat ini, turun Allah SWT berfir:n-, --{.i.ii 'F *S
(,t "Dan telah Kuridhai Islam itu jadi agarua bagimu,'; dengan sifat

beliau pada hari itu, dan keadaan kalian pada hari itr. 6: "Agama

bagtmu, " maka tetapkanlah dan janganlah meninggalkannya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

lll36. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkat4 "Disebutkan kepada

kami bahwa Dia menggambarkan agama kepada setiap

pemeluk agama pada Hari Kiamat. Adapun iman,

memberikan kabar gembira kepada penganutrya dan

memasukkan mereka dalam kebaikan sarrrpai datang Islam.
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Dia berkat4 'Tuhanku, Engkau adalatr keselamatan, dan aku

Islam'. Dia berkat4 'Kepada-Mu hari ini aku datang, dan

karena-Mu hari ini aku memenuhi'."215

Aku pikir Qatadatr mengaralrkan makna iman dengan khabar
yang memiliki makna mempercayai dan mengikrarkan dengan lisan,

karena itu merupakan malana iman menurut orang Arab. Ia juga

mengaralrkan makna Islam kepada kepasrahan dan ketundukan hati

terhadap Allah dengan tauhid, serta ketundukan jasad kepadanya

dengan ketaatan pada apa yang diperintatr dan dilarang. Oleh karena

itu, dikatakan oleh Islam, "Kepada-Mu hari ini aku datang, dan

karena-Mu hari ini aku memenuhi."2l6

Pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan di
Arafah pada haji Wada' Rasulullah SAW, didasarkan pada riwayat-

riwayat berikut ini:

11137. Muhammad bin Basysyar dan Ibnu Waki menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Abdurratrman me,lrceritakan

kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami

dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia berkata,

"Orang-orang Yahudi berkata kepada l-Imar,'Sesrurgguhnya

kalian mernbaca ayat yang jika diturunkan kepada kami
maka itu akan menjadi hari kemenangan'. Umar menimpali,

'Aku benar-benar tatru ketika diturunkan, di mana diturunkan

dan di mana Rasulullatr SAW berada ketika ayat tersebut

Ibid.
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3120\, dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.

215

2t6



SurahI.JMaa'idah

diturunkan. Diturunkan di Arafah dan Rasulullah SAW
sedang wukuf di Arafah'."

Su&an berkata, ,fiku ragu apaka]r itu hari Jum'at? &t i';!(t'&{'3: U,;,*-W iiV &-{F'Pada hari
ini telah Kusempurnakan untuk lcamu agamarnu, dan telah

Kuanlcupknn kepadamu nibnat-Ku, dan telah Kuridhai Islam

itu j adi agama bagimu'. f,r1

11138. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mende,ngar dari bapaHru, dari Qais bin
Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia berkata" "Orang Yatrudi

berkata kepada IJmar, 'Seandainya kami, orang-orang

Yahudi tahu, ketika aW W &f, &-r-F e1 {;j,
6, $fi'p 3.r5,*- "Pada hari ini telah

Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah

Kuanlatpkan kepadamu nibnat-Ku, dan telah Kuridhai Islam

itu jadi agama bagimu", diturunkan, kalau saja karni tahu

hari itu, maka kami akan menjadikan hfii itu sebagai hari

ke,rnenangan'. IJmar menimpali, 'Aku tatru hari dan jarn saat

ayat itu fllrun, dan di mana Rasulullatr SAW ketika ayat

tersebut diturunkan. Ayat ini diturunkan pada malam Jum'at,

saat kami tengah bersamaRasulullah sAW fi fu'41L5r.rr2l8

Rdaksi ini milik Abu Kuraib, dan riwayat Ibnu rffaki juga

seperti itu.2le

HR. Ahmad dzlamMusnad de,ngan sedikit perbedaan (1139), Al Bukhari dalam
tafsir ayat Al Qur'an (4606), dan Muslim dalam tafsir (3).
Ahmad dalam Musnad (l/28), Shahih AI Bukhari pada pembahasan mengenai
Imen (45), drn Muslim dalam taftir (5).
rbid.

2r7

2t8

219



TatsirAdr.:fha}r.ri

11139. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jafar bin

Aun menceritakan kepada kami dari Ubay Al Umais dari

Qais bin Muslim, dari Thariq, dari IJmar, riwayat yang

serupa.22o

11140. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapalcku

menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari

Ammar (budak bani Hasyim), ia berkata: Ibnu Abbas

membaca,'& ts,* &riv&-{fr iisliAl
6r'fi{,, "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu

agamamu, dan telah Kuculcupkan kepadamu nilonat-Ku, dan

telah Kuidhai Islam itu jadi agama bagimu," dan terdapat

seorang ahli kitab bersamany4 ia berkat4 "Seandainya kami

tatru hari rya ayat ini diturunkan, maka akan kami jadikan

hari itu sebagai hari kemenangan." Ibnu Abbas lalu berkata,

"Ayat ifu difurunkan pada hari Arafah, hari Jum'at."221

11141. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Qubaishah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ammar, batrwa

Ibnu Abbas membaca, ,#- #i5V&-r-F 81i';d,
6-r'&fi'& t*5 uPada hari ini telah Kusempurnakan

untuk kamu agamamu, dan telah Kucalcupkan kcpadamu

nilonat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama

bagimu," maka orang Yatrudi berkata, "Seandainya ayat ini

ditunrnkan kepada kami, maka akan kami jadikan hari itu
sebagai hari ke,rnenangan." Ibnu Abbas lalu berkata, nAyat

Ibid.
HR. At-Tirmidzi dalam tafsir Al Qur'an (3044).
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itu diturunkan pada dua hari kemenangan, )raitu hari raya dan

1r*1 ;*or4.rr222

lll42. Al Mutsanna menceritaken kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj
bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hammad menceritakan kepada kami dari Ammar bin Abi
Ammar, dari Ibnu Abbas, riwayat yang senpa223

lll43. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu

Illayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Raja bin Abi
Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubadatr bin
Nasi mengabarkan kepada kami, ia berkata: [narn kami,

Ishaq, menceritakan kepada kami, ia bertata: Abu Ja'far

Ishaq 
-yakni 

Ibnu Kharsyatr- dari QubaishalU ia berkata:

Kab berkata, "Seandainya kepada selain umat ini ayat ini
diturunkan, maka mereka akan memperhatikan hari saat ayat

itu diturunkan kepada merek4 drn mereka akan

menjadikannya sebagai hari kemenangan ),ang mereka

rayakan." Umar lalu bertanya, "Ayat )ang mana, wahai

Kab?" Dia me,njawab, "A)xat, ,&rF iiKl i'At 
,poao

hari ini telah Kusemptrnalcan untuk kamu agannamu'." IJmax

lalu berkata, "r{ku benar-benar ta}ru hari dm te,mpat ayat

tersebut ditururkan, )aihr hari Jum'at dm hari Arafall dan

keduanya, dengan segala puji milik Allah, bagi kita adalah

hari kemenartgan."224

lll4/'. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan ke,pada kami dari AnbasalU dari Isa bin Jariyatr

HR. At-Tirmi&i dalam tafsir Al Qur'an (3044) serta As-Suyuthi da/ralrn Ad-
Durr Al Mantsur (3118), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.
Talfirijnya telah dijelaskan terdahulu
Al Muharrir Al Wajiz (21154).
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Al Anshari, ia berkata, "Kami sedang duduk-duduk di diwan,

kemudian seorang Nasrani berkata kepada kami, 'Hai orang-

orang Islarn, telah turun kepada kalian suatu ayat yang kalau

saja diturunkan kepada kami, maka kami akan menjadikan

hari dan momen itu sebagai hari yang akan kami rayakan

semasa hidup kami, yaitu ayat &-r'F ii31 i'$i "pada

hari ini telah Kusempurnakan untuk lcamu agamamu",

namun tidak ada seoarang pun dari kami )ang
mempedulikanny4 kemudian aku menemui Muhammad bin
Kab Al Qurazhi dan me,nanyakan hal itu kepadanya." Dia
berkata: "Tdakkah kalian menjawabnya?" Dia menajawab:

"IJmar bin Khaththab pemah mengatakan batrwa sebuah ayat

diturunkan kepada Nabi SAW ketika beliau sedang wukuf di
gunung pada hari ArafalL maka hari itu masih menjadi hari

kemenangan bagr orang-orang Islam semasa hidup

mereka."225

11145. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, ia

berkata tentang ayat, Gi7;t'sc-:C lj:V -&-r'F asl i'Ai
6, &fi & tS "Pada hari ini telah Kusempurnakan

untuk kamu agamamu, dan telah Kuanlatpkan kepadamu

nibnat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamn

bagimu," bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW
pada waktu Isya, di Arafah, saat beliau w uilruf.226

rbid.
Ibnu Athiyah dzlamAl Muharrir Al Wajiz (21154).
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11146. Ibnu Al Mutsanna meNrceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Abdul Watrhab me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada

Amir bahwa orang Yahudi berkata, "Bagaimana orang Arab

tidak ingat hari ini, saat Allah me,lryempurnakan agama

untuk mereka?" Amir lalu berkat4 "Apakatr kamu tidak

ingat?" Aku berkata kepadanya, "Hari apa?" Dia menjawab,

"Hari Arafah, Allah mexrurunkannya pada hari Arafah."2z1

lll47. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtxrazzaq mengaba*an kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: Telah

sampai kepada kami bahwa ayat tersebut turun pada hari

Arafah, bertepatan pada hari Jum'at.22E

11148. Al Hasan bin Yahya me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdrtr.:azzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

me,ngabarkan kepada kami dari Hubaib, dari Ibnu Abi Najih,

dari Ilaimah, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Suratr Al
Maa'idatr diturunkan pada hari Arafah, bertepatan pada hari

Jum'at."229

lLl49. Al Hasan bin Yahya meirceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtmazzaq mengaba*an kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainah mengabartan kepada kami dari Laits, dari Syahr bin

Hausyab, ia berkata, "Surah Al Maa'idah diturunkan kepada

Nabi SAW ketika beliau sedang wukuf di ArafdL di atas

Ibid.
Abdurrazzaq dalam tafsir (28).
Abdurrazzaq dalam tafsir Ql4), N Butfiari dalam pembahasan mengenai irtan
(45) dan peperangan (4407), serta Muslim dalam tafsir (3).
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untanya, kernudian unta tersebut mendenrm hingga tulang

kakinya berdetak."23o

11150. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

me,nceritakan kepada kami dari Laits, dari Syahr bin

Hausyab, dari Asma binti Yazid, ia berkata, "Surah Al
Maa'idah diturunkan semuanya sementara aku mengambil

tali kekang unta Rasulullatr SAW yang sedang panik.

Seakan-akan karena beratrya beban, kaki unta tersebut

berdetak."23l

11151. Abu Amir Isma'il bin Amr As-Sukuni, Hisyam bin Ammar

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abbas

menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Qais As-

Sukuni mengatakan batrwa dia me,ndengar Mu'awiyah bin

Abi Suffan di atas mimbar membacakan ayat,'F 81i';$
:Sa2 "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk lmmu

agamamu," sampai akhir, kemudian berkata "Ayat ini

diturunkan pada hari Arafah, saat hari Jum'a1."232

'o Abdurrazzaq dalam tafsir (2/5).
23r HR. Almad dzlan Musnad (61455) dengan sedikit perbedaan, dan Al Haitsami

dalam Majma' Az-hwa' id Q I l3).
'' HR. Ath-Thabrani datxn Al Kabir (19/392,921), dan pada bagian akhiraya ia

menambabkan: Kemudian ia membaca ayat
rif;l lr r',qr!;i rt, Ctp r3'J.J';lt i"iuJ.tri ok 'p

"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaHah ia
mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersehttukan seorang pun
dalam beribadah kcpada Tuhannya." (Qs. Al Kahfr [8]: 110). Ia berkata, "Ini
adalah akhir ayat yang dihrunkan." Sebagaimana disebutkan oleh Al Haitsami
dalam Majma' Az-Zawa' id (7 I l7).
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Ahli takwil lain berpendapat bahwa ayat, :fi,-2'F eSt {A
"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk lcnmu agamamu,,,
diturunkan pada hari Senin, di Madinah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

lll52. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Harb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ithi'atr
menceritakan kepada kami dari Khalid bin Abi Imran, dari
Hansyan, dari Ibnu Abbas, ia berkatao 'Nabi kalian latrir
pada hari Senin, keluar dari Makkah pada hari seniq masuk
ke Madinatr pada hari Seni& suratr Al Maa.idah, ijKt i.lt
'&-r'F 'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu

agamamu', diturunkan pada hari Senin, dan Al eur.an
diangkat pada hari Serin'."233

lll53. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Haiiaj
bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata:
Hammam menceritakan kepada kami dari eatadah, ia
berkat4 "Al Maa'idah adalah Madanifh (surah )rang
diturunkan di Madinah;. "z:c

HR. Ahmad dalelrr. 14^rad (l/277), dan di dalanm)ra tidak ada pem)rataan,
"Dan surah Al Maa'idah diturunkan saryai ayat teralfiir tersebut.r Al uiisami
dalam Majma' Az-hwa'id (11196), ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan
Ath-Thabrani dalzm, Al Kabir, dan di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi,ab,
orang yang dha'if, sementara perawi-perawi lainnya tsiqah yang
periwayatannya shahih;' Ath-Thabrani dzlan. At Kabir (121237), Ibnu Katsir
dalam tafsir_(21237), dan ia berkata, "Atsar im ghanb (asing), ,-.aoy" dha,if,,,
Dan kata Yir terdapat dalam Ath-Thabari juga, d2a dalam etn-fUt *i tertera

o{,tt, sedangkan dalam Ahmad dan Al Haitsami tertera *\r,;;,1r.
As-Suyuthi dalarr:. Ad-Dur Al Mantsur (3/2), dar' ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir.



TafsirAh:Ihafui

Ahli talaril lain berpendapat bahwa ayat ini diturunkan kepada

Rasulullah SAW saat beliau sedang melaksanakan haji Wada'.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11154. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi

bin Anas, ia berkat4 "Surah Al Maa'idatr diturunkan kepada

Rasulullatr SAW dalam perjalanan haji Wada'beliau. Beliau

menaiki seekor unt4 maka unta tersebut menderum karena

beratnya beban."235

Ahli takwil lain berpendapat bahwa hari tersebut tidak

diketatrui oleh orang-orang, yang maknanya adalatr, "Hari itu adalatr

hari yang hanya Aku yang tahu dan tidak diketahui oleh makhluk-Ku.

Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian".

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11155. Muharnmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalary4 dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, &-r'F iiKl i'ii "Pada hari ini tetah

235 Ibnu Athiyah dalarnAl Muharrir At lTajiz (A$5\ dan Ibnu Katsir dalarn tafsir
(s/s3).
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Kusempurnakan unhtk kamu agamamu,r, ia berkata, "Hari
png tidak diketahui manusia."236

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama adalah yang

diriwayatkan oleh umar bin Khaththab, batrwa ia (surah Al Maa'idatr)
diturunkan pada hari ArafalL pada hari Jum'at, karena ke-shahih-an
sanadnya dan sanad-sanad selainnya.

Takwil lirman Allah: -# 
12 3bi # fU"*" barangsiapa

terpaks a karena kelaparan)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, barangsiapa dalam

keadaan terpaksa. karena "eb#.(p 
gyt kosong), 

. )rakni kelaparan,

yufiiber-wazan 1)i,i6, seperti, Zie',;^Jt r,iJlil,Jt ,efa.llt dari orang yang

perutnya kosong, itulah yang memaksanya. Aku pikir dalam dalarn

kondisi ini makranya kare,na terdesak oleh rasa lapar dan sangat

kelaparan. Dan, barangkdi di selain tempat ini bermalna terdesak

oleh rasa selain lrprr, akan tetapi karena naluri, seperti yang dikatakan

oleh Nabighah bani Dzibyan ketika menggambarkan sifat perempuan

yang perutrya kosong,

n,i;) f:T ''$t: ;,+ *\i',Ht,
"Pentt memililci beberapa lipatan kecil dan halus,

:-: Riwayat Ibnu Katsir dalamtafsir (5t53).t5t Bait syair ini terdapat dalam Diwon An-Nabighah Adz-Dzibyani ,lan Al-Lisan
(entri: .r;), dari sdah sahr bait qasidah-tya yang berjudul "+ .lT ,ru 4o-
Nabighah merupakan orang yang agung dalam prndangan An-Nu'man secara
khusus.

l,:rfazh j3r adalah benhrk tunggal dari lafazh &r, yang maksudnya dagirg
perut yang tersembunyi dan berlipat Lihzt Diwan (39).



T$stultfi:Ilutui

dan bagian atas dada menonjol dengan payudara yang montok"

Dapat diketahui bahwa syair tersebut tidak bermaksud

menjelaskan sifat wanita dengan penggunaan kata"rsap, melainkan

dengan kurus dan keterpaksaan karena lapar. Ia menyifatinya de,ngan

adanya lipatan pada bagian pangkal paha dan pahanya, kare,na itu

adalah yang dipuji dari wanita (dalam tradisi Arab). Akan tetapi yang

bermakna menjelaskan sifat desakan dan kurus karena terpaksa adalatr

seperti perkataan A'sya bani Tsa'labah,

zttso'1s i ;i $re , # '€rLti>t, ;,,:.:r e ol
"Kalian bermalam di rttmah tinggal musim dingin

dengan pentt kenyang,

sedanglan tetangga kalian kelaparan dan bermalam

dengan perut kosong."

Maksudnya adalalL jelaslah terdesaknya perut kare,na lapar dan

kelaparan serta buruknya keadaan. Dengan makra ini diantaranya

adalah firman-Ny4 ,# g "Karena kelaparan."

Di antara atrli nahwu Bashratr berkata, y1afazh"Zb$ adalah

mashdar dari lafazh {4, ibJO. Selain itu, ahli bahasa Arab

menganggapnya sebagai isim mashdar, bukan rnashdar. Oleh karena

L3E Bait syair rcrdap at dalam Diwan Al A'sya dari qasidah-nya yang berjudul " 'F'l
,d;:':yl:' yang di dalamnya ia menyerang Alqarnah bin Alatsah. Juga terdapat

pada Abu Ubaidah dal"r, Majaz Al Qur'an (l/153). l-ztazh rT adalah E+
(orang-orang yang kelaparan).
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itl-, wazan'e,i;ASt menjadi isim mashdar, baik rmtuk mu'annats

maupun mudzakJrar.

Ahli takwil juga berpendapat sama dengan pe,ndryat kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai de,ngan pendryat tersebut adalatr:

1l156. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia bertata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia bertata: Muawiyatr

meceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, la? O 3# g, "Maka barangsiapa

terpaksa karena kelaparan," maksudnSa adalah dalam

keadaan kelaparan.23e

lll57. Bisyr menceritakan kepada kami, ia bertata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sald menceritakan

kepada kami dari QatadatU tentang firmm-Np, Aj# g-
-# uMaka barangsiapa terpaksa lcuena kelaparan,"

batrwa maksudnya adalah dalam keadaan kelryaran.2{

11158. Al Hasan bin Yahya me,nceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Abdanazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

me,ngabarkan kepada kami dari Qatadah, riwayat yang

sama.24l

11159. Muhammad bin Al Husain menceritakm kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al MufMhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, te,ntang finnan-Nya, ,# A |fi {:, 'Maka
barangsiapa terpal<sa karena kelaparo4" ia berkat4

"Menyebutkan bangkai dan apa yang ada di dalamnya, serta

" HR. Al Bulfiari dalamtafsir surahAl Maa'idah ayat3.
?4o Disebutkan dengan sanad kedua oleh Abdunazzaq dalamtaftir (28).
24t lbid.
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menghalalkannya dalam keadaan terpaksa. LafazIr,^, ,f.
ib-crl 'Karena lcelaparan', maksudnya adalah dalam

kondisi kelaparan. "2a2

11160. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu

Yazid berkata, tentang firman-Ny4 #.t'i# *
"Mala barangsiapa terpaksa karena kelaparan," batrwa

lafazh'el:;$ maksudnya adalah keadaan lrpu -'o'

Takwil firman Allah: ?I +#';L (Tanpa sengaia

berbuat dosa)

Abu Jarfar berkata: Maksud firman-Nya, i;E A ';fr ".-
'Malra barangsiapa terpaksa knrena kelaparan," adalah, memakan

apa yang dihararnkan atas kalian, wahai orang-orimg beriman, berupa

bangkai, darah, dagrng babi, dan semua yang diharamkan dalarn ayat

t"i. ii *fi'i_a ,'Toopo sengaja berbuat dosa." Allah berfirman,

"Tidak sengaja berbuat dosa."

oleh karena itu, kata 'S uau"u nashab karena tidak termasuk

isim yang disebutkan dalam ayat, ';I.:l ,- uMaka barangsiapa

terpalrsa," sehingga bermakna Y (tidak). Oleh karena itu, di-nashab-

kan dengan makna 'ci;tiAt yang dibaca nashab seandainya kalimat itu

berbunyi, Grr;g :.
'rflt-*;:il artinya yang cenderung berbuat dosa, berpalinE

ke,pada perbuatan dosa. Dalam hal ini adalah niat orang yang sengaja,

yang berasal dari lafazh, "Kaum sengaja kepada aku," yakni jika

212 Ibnu Jauzi dilantud Al Masir (21288) danAl Muhanir Al Wajiz (21155).
213 lbid.
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mereka cenderung kepadaku. Semua gading itu bengkok me,nurut

orang Arab, dan kami telatr menjelaskan makna "t-i-+ dengan semua

buktinya dalam firman Allah SWT, l{*,r2q.,3,6:# ,,(Akan

tetapi) barangsiapa lchawatir terhadap orang yang ber-wasiat itu,

berlalru berat sebelah." (Qs. Al Baqaratr l2l: 182) yang tidak perlu
sayajelaskan lagi di sini.24

Adapun sengaja memakan bangkai dan lain-lainnya dari yang

diharamkan oleh Allah untuk memakannya kepada orang-orang

mukmin, maka ia dianggap berdosa pada saat memakannya,

maksudnya adalah sengaja memakannya bukan karena keadaan

darurat yang menimpanya, melainkan karena durhaka kepada Allatl
dan menentang perintah-Nya.

Ahli takwil berpendapat seperti pendapat kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11161. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nyq i! *y:l'* -# O'jg ,. "Matra

barangsiapa terpaksa lcarena kelaparan tanpa sengaja

berbuat dosa," bahwa maksudnya adalah kepada apa yang

diharamkan dari yang disebutkan pada awal a)rat ini. l,aifazh,

i!""y-'l-a "Tarpa sengaia berbuat dosa," maksudnya

adalah tidak sengaja unhrk berbuat dosa.2a5

Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 182.
As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3120), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir, Ibnu Al Mun&ir, serta Ibnu Abi Hatim fud Al Masir (21288) dar.
An-Nulcat wa Al Uyn (2/ L3).

z4
u5
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11162. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujalrid, tentang firman-Ny4 f!,-*F$ * "Tanpa

sengaja berbuat dosa," ia berkata, "Maksudnya adalah

kepada apa yang diharamkan oleh Allah, diberikan

keringanan untuk orang yang terpaksa -jika tidak sengaja

berbuat dosa- memakannya. Barangsiapa me,lryimpang,

melampaui batas, atau keluar dalam kemaksiatan kepada

Allah, maka diharamkan baginya untuk memakannya."246

Pendapat kami adalah pendapat ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11163. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 *#;a
;! "foopa sengaja berbuat dosa," bahwa maksudnya

adalah tidak bertujuan maksiat.2aT

11164. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadatr, tentang finnan-

Ny", y') ,/'83'$ "Tanpa sengaia berbuat dosa," bahwa

maksudnya adalah tidak sengaja tidak bertujuan berbuat

dosa.2a8

As-Suyuthi dillam Ad-Durr Al Mantsur (3/20), dan ia ti'lak menisbatkannya

kecuali kepada Ibnu Jarir. Zad Al Masir (21288) dan' An-Nukat wa Al Uytn
(2n3).
Disebutkan dengan sanad dan lafazbnya oleh Abdurrazzaq dalam tafsir (218), N
Qurthubi dalam tafsir (6165), dan Ma'alim At-Taruil (21209).

Ibid.

247
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11165. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman-Nya, f! *FrA'$ "Tanpa sengaia

berbuat dosa," batrwa maksudnya adalah me,ncarinya karena

nafsu atau berlebihan dalam memakannya.2ae

11166. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami tentang firman-Nya, *H';?
; -! "fonpa sengaia berbuat dosa," Ibnu Zaid berkata,

"Tidak boleh memakannya karena untuk berbuat dosa dan

berbuat lancang kepada-Nya. "2s0

Takwil firman Allah: U-t 3;rL';1t1i,9 (Sesunggahnya

Allah Maha Pengampun lagi Malta Penyayang)

Abu Ja'far berkata: Dalarn firman ini terdapat bagian yang

dibuang karena dianggap cukup dengan petunjuk yang telah

disebutkan. Hat ini kare,lra makna ayat tersebut adalah, barangsiapa

terpaksa karena kelaparan terhadap yang diharamkan dalarn ayat ini,

iI r*EA * "Tanpa sengaia berbuat dosa,' ke'nrudian

memakannya, L-i.t3:;b':"\iry "sesungguhnya Altah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang." Dengan demikian, kata

"memakannya" dihilangkan, dan penyebutan l<aa'iberfirngsi untuk

menunjukkan semua yang disebutkan dalam firman tersebut.

Adapun makna firman-Ny4 14 3;rL'61';:$ "sesungguhnya

Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang," adalatr, orang yang

Kami tidak menemukan atsar iti dalam literatur kami. Lihat pendapat para

mufassir dzlamtud Al Masir (A285) serlaAl Muhanir Al Wajiz (21155\-

Ibid.

249
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memakan apa yang diharamkan berdasarkan a)rat ini, dalam keadaan

terpaks4 tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Matra

Pengampun lagi Matra Penyayang. Allah menutupi perbuatannya

tersebut denganpemaafan dari-Nya dan terhindar dari siksa-Nya.

U.t "Maha Penyayang," maksudnya adalah Dia menyayangi

dengan kasih sayang-Nya, mernbolehkarmya mernakan bangkai dan

semua yang disebutkan bersamanya dalam ayat ini, lantaran khawatir

terhadap jiwanya karena dahsyatnya rasa lapar dan adanya bahaya

yang mengancam badannya.

Jika seseorang berkata "Makan seperti apa yang Allatl
janjikan ampunan kepada orang yang terpaksa memakan bangkai dan

semua yang diharamkan dengan ayat ini?" Katakanlah: Riwayat-

riwayat yang menj elaskannya adalah:

11767. Abdul A'la bin Washil Al Asdi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad bin Al Qasim Al Asdi menceritakan

kepada kami dari Al Auza'i, dari Hassan bin Athiyah, dari

Abu Waqid Al-Laitsi, ia berkat4 "Katakan kepada kami,

wahai Rasulullah, kami berada di bagian dunia di mana

terdapat kelaparan, maka bangkai yang bagaimana yang bisa

kami makan?" Beliau menjawab,

Ar'€ti >a. tta*: il ,4i ,f tr^+; "l tt\

"Jilca lalian tidak makan pagt hari,2sr minum sore hari,2s2

atau menelan sebiji baql pun,zs3 mala lalian boteh

memakannya.'254

25t Lisan Al Arab (entri: g;).
u' Lisan At Arab (entri: 6.,. ).
253 Ibnu Al Manzhur berkata, "Mengambil baql dad. atas tanah."
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11168. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami dari Al Khushaib bin zaid At-

Tamimi, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami,

batrwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Sarnpai

kapan sesuatu yang haram itu menjadi halal untuklru?"

Beliau menjawab,

.,'-c to .,1 '{tn'rlSf rr-ij_'of jll+E ,Lf )' (! . .

"sampai keluargamu dapat meminum susu, atant makanan

m er elra t elah dat an g.'2s5

Abu Hanifah berkata, "Mengambil di sini artinya mengambil dengan kuku dari

tanalq kemudian diriwayatkan hadits tersebut dengan ltfazh tn;t dan ia

berkata: Abu Ubaid berkata: Ia berasal dad kata u jenis lurma putih yang

sudah lembab, dan dapat dimakan" Kemudian ia menakwilkan \a1att#, seraya

berkata: "selama belum kau telah benda ihr, maka hendaHah kau memakannya'

Dikatakan jika kalian tidak menemrkan di atas tanah selain baql, iika kalian

menelannya karena ulurannya yang kecil"'"
Al Azhari berkata: Abu Said berkata tentang rpl, yaitu sesuahr yang telah

berakar. Diantaranya juga adalah bcrakarnya rambut. orang yang berka;a ry*;
denganhamzahtanpatasydi4'""kltidakbenarkarenah[maputihtidak
terfras,t baql... tidak ada luma putih di negeri Arab, dan diriwayatkan pula

rri,r dengan L,*ffo bertasydid,l'akni sesuatu menjadi tersernbunyi jika telah

diambilsebagaimanapererpuanmenyembrmyikanwajahnyadengan
rambutnya. Lisan Al Arab (entri: t-)'

E HR. Ahmad dalm Musnad (51218') serta Al Haitsami dalam Majma' Az'

fuwa.id (4n65), dan ia memberikan isyarat k€paq pemya-taan Al Mazyi

tentang adanya keterputusan dari sanad hadits, karena Hassan bin Athiyah tida!

mendJngar iari eU" Waqid. Al Hakim menyebutkannya dalam Mustadrak

iUtZS)ii" berkata, ,,Shahih dengan syarat Shahihaiz, namun keduanya tidak

*erirrayatkannya." Namun Adz-Dzahabi mengisyaratkan bahwa di dalamnya

terdap at keterPutusan sanad.
25s lbnu'Katsir dalam tafsir dengan hikaft dali Ath-Thabari (5/57). Lafazh zlsr

artinya mencari makanan At Qamus Al Muhith (entri: .,t') (AUD'
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11169. Yaqub bin Ibrahim menceritakan kepadakq ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Khushaib

bin Yazid At-Tamimi mengabarkankepada kami, ia berkata:

A1 Hasan me'nceritakan kepada kami, batrwa seseorang

bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian ia menceritakan

yang serup4 hanya saja Nabi bersabda, f+* ,# :l "Atau

malranan merela terlatmpul.'2s6

11170. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamatr menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia

berkata: Umar bin Abdullatr bin Urwah dari kakeknya, dari

orang yang menceritakan kepadanya bahwa seorang badui

datang kepada Nabi SAW yang meminta fatwa tentang hal-

hal yang Alah haramkan dan halalkan? Nabi SAW lalu

bersabd4

1';4'ol \L,tt!:at'AlL i F:t,Afu,'cn k
ib ,j)* ,p'+w6*16

"Dihalalkan untuk kalian yang baik-baih diharamkan'o,*

Iralian yang buruk'buruk, keanali kalian membutuhkan

malcanan,2tE maka makanlah darinya sampai kalian tidak

membutuhkannya hagi."

2s6

257
Ibid.
Demikian yang t€rtera dalam semua naskab, dan dalam naskah Al Allamah

Ahmad bin Muhammad Syakir terdapat tambahan latazh'Sr;t.
psmikian yang tertera dalam semua naskah, dan dalam naskah Al Allnmeh

Abmad bin Muhamnad Syakir terdapat tanrbohan lafazht'l .
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Orang tersebut bertanya, "Kefakiran apa yang membuatku
halal, dan kekayaan apa yang membuatku tidak
memerlukannya?" Nabi SAW lalu bersabd4

'1l ;bg Jtu*(, {';,r4l;*u }} u? tiy,

t:i.t,'*JLl'-;;:tt rt*,';g)i', *'^tE e ;7',.K
^b Gix &u

"Jilca lramu mengharap sebuah hasil, lalu kamu mencapai

dengan lresabaran perjalanan kepada hasilmu itu, atau lamu
mengharap suatu kekayaan yang lamu cari, kemudian kamu

mencapai sebagian darinya, maka berilah malcan

lreluargamu sesuai yang kamu pandang bailc" hingga lcamu

tidak membutuhkannya lagt.'

Orang badui tersebut bertanya lag, "Kekayaan

ftetidakbutuhan) seperti apa yang aku tinggalkan jika aku

mendapatkann5ia?" Nabi SAW lalu bersabda

'u |!lL ht ?? t1',-,€;ti,pt n G'* *f'*rl, 61
,aa

|; *'A ,lk "r fitp,*uy"'td
"Jila lcamu melihat kcluargamu hanya mendapatkan minum

pada malam hari, maka hindarilah apa yang diharamlwn
Allah atasmu dari malanan seorang pemifu karena

IIR. Ath-Thabrani dadLam Al Kabir (71257), Al Haitsami dzlan Majma, Az-
fuia'id (41166) dari Samrah bin fundab, dan ia memberikan isyarat bahwa
dalam sanadnya terdapat Masatir, serta Al Bazzar, dan dalam sanadnya terdapat
kelemaban.
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semuanya dimudahknn, dan tidak ada yang haram di

dalamnya."

11171. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyatr menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia
berkata: Di sisi Hasan aku menemukan buku Samurah, maka

aku membacakan untukny4 dan di dalamnya terdapat

catatan, "Cukup dianggap terpaksa apabila hanya mendapati

minum pada sore hari atau makan pada pag hari."260

lll72. Hannad dan Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Yahya bin Abi Zatdah

menceritakan kepada kami daxi Ibnu Aun, ia berkata: Aku

membaca dalam kitab Samurah bin Jundab, "Cukup

dikatakan terpaksa 
-saat 

darurat- apabila hanya me'ndapati

minum sore hari atau makan pagi hari."26l

lll73. Ali bin Sa'id Al Kindi dan Abu Kuraib me,nceritakan

kepadaku, keduanya berkata: Abdullah bin Idris

melrceritakan kepada kami dari Hispm bin Hassan, dari Al
Hasan, ia berkatq "Jika seseorang terpaksa me'makan

bangkai, maka sekadar yang pokok saja, 1rakni sekadar

pegangan tangannya (suapan). "262

lll74. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Mubarak menceritakan ke,pada kami dari Al Auza'i, dari

Hassan bin Athiyah, ia berkata: Seseorang berkata, "Wahai

Rasulullatr SAW, kami berada di bumi )'ang sedang

* Al Muhorrir Al Wajb (2/155\ dan Ibnu lavzidalamtud Al Masir (21288).
2t5t lbid.
262 lbid.
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kelaparan, maka apakah yang halal bagi kami? Kapan
bangkai dihalalkan untuk kami?" Rasulullah SAW bersabda,

A,)€Jt;s)6. ttii..l'tf t# \i tr^"ubs'l tt\

"Jilra kalian tidak n*an pagi hari, minum sore hari, atau
menelan sebiji baql pun, mala kalian boleh

memakannya.'a63

lll75. Hannad bin As-Sari meirceritakan kepada kami, ia berkata:

Isa bin Yunus menceritakan kepada kalrri dari Al Auza'i, dari
Hassan bin AthiyalL dari seseorang yang disebutkan kepada

kami batrwa seseorang bertanya kepada Nabi SAW, "Kami
berada di bumi yang sedang kelaparan, maka kapan bangkai

dihalalkan untuk kami!" Nabi SAW bersabda,

'$2t>,il. trt;?-s \i t# \i tr,+Lt'l ttl,
'Jilra kalian tidak makan pagt hari, **u^ sore hari, atau

menelan sebiji baql pun, maka kalian boleh

memakannya.'2Q

Abu Jarfar berkata: Ini dilihat dari errpat segi:

pertama: fr;f*iatdengan hvruf hamzah.

Kedua: tff€5 dengan hurufyc dan ha driakhfrf.

IIR. Ad-Darimi dalamSunan (U120) dari jalur Abu Ashirn, dari Al Auza'i, dari
Hassan bin Athiyah, dari Abu Waqid.
Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi dzlanAl Kubra (91365) dari jahu Al Walid
bin Muslirn, dari Al Auza'i, dui Ibnu Athiyab, dari Ibnu Murtsi4 dari Abu
Waqid.
Al Muharrir AI Wajiz (21155).
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,
Ketiga: f tfiaft dengan huruf/a dr+asydid.

Keempat: l:t-bait dengan huruf ha dan dr+akhfif, serta

membawa hamzah' 
ooo

egri A; ui 4\'8i'$ S ?'Et 
-rrc i$e:,-

;,t'il l;!'iG'F-s'KA -$, W'{iir't:c V t:i$i'4J
@ -rrri A;'K\'$;'fi t;i'r'"r$;

"Merelamenmryal<mtkepadmrru,'Aqal<ahyarJgdihalmll<f,rt
b agi ner el<.a?' Kat;arl<mrlorh,' Dihalallluln b aghrtu y olttg b aik'
bcrik darr (hmnn yong ditmgl<np) olehbinntongbluas yolrug

telah l<mu ajar dengart rnelatihnya unhtkbubuu.,l<anw
mengajarnya merurut apa yang telah dirliarl<art Allah

l<cpadanw, n.al<a mal<frrllah dmi apa yang ditmtgl<nrya
untulsrru, dorJ sebutlah nolm.cl y'.J;lah masbhwtanghtas iat

(w aku melep aslr,y a) . D an bqtakw alah lnpada Aj;ldh,

sesungguhny a Nlah iltu&t cepat hisab'Nya."

(Qs. Al Maa'idah llh 4)

rarrwil firT* A[ah: viu$i'&l'$ s '{'#-rtY is*3-
'#J erSi;A; (Mereka -"oooyiko, kepadamu, "Apakah

yang dihalalkan bagi nereka?" Katakanlah, "Dihalalkan bagimu

yang baik-baik dan [buruan yang ditangkapJ oleh binatang buas

yang telah kamu aiar dengan melatihnya untuk berburu)
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Abu Ja'far berkata: Sahabat-sahabatrnu bertanya kepadamu,

wahai Muharnmad, makanan apa yang dihalalkan untuk mereka."

Katakanlah: "Dihalalkan untuk mereka yang baik-baik, yakni yang

halal yang diperbolehkan untuk mereka oleh Tuhan mereka berupa

binatang-binatang sembelihan, dan dihalalkan untuk mereka binatang

buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah mereka ajai
dengan melatihnya untuk berburu, yalari hewan pemburu sebangsa

binatang buas atau bwung. Dikatakan Utt-itkarena ia melukai dan

mendapfl,h.a;il untuk para pelatihnya melalui perburuan. Dikatakan
l-i {9U Ofi {; "Fulan memperoleh kebaikan untuk keluarganya",

jika ia mendapatkan kebaikan, dan fulan adalatr orang yang mencari

nafkah untuk istrinya. Seorang istri tidak mendapatkan nafl<ah manaka

ia tidak memiliki lelaki yang mernberinya nafl<ah. Contoh lainnya

adalah syair A'syabani Tsalabatr:

"'77t ots 6 qat fit # i4:; Ua- *;>ti
"Memiliki batas kematangan pada perawalan keduanya, pencari

naflrah menyebutlcan apa yang telah diperolehnya"

Maksudnya adalah me,mperoleh.

Firman-Nya -*,Yj "Yang telah kamu ajar," membuang

lafazh 3 -*t "buruan" yang ditangkap oleh binatang buas yang telatr

26s Bait syair ini tcrdapat dalzmDiwan-nya dari salah satu qasidah-nyayang sangat

bagus, yang berjudul 'dUT ;f ::3;Jl .:,.r3" yang di ia memuji Iyas bin

Qubaishah Ath-Tha'i, Raja Hirah. Riwayat yang ter&pat dalam Diwan
bertentangan dengan riwayat yang ada dalam Ath-Thabari. Riwayat dalam
Diwanberbunyi, ' :

tht itk t Trat Fi- # '^'.LI-rL-li Ji. ti
LihatAd-Diwan @2).
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kamu ajar kare,na cukup dengan penunjukkan dari konteks kalimat.

Hal ini karena yang sampai kepada kami adalah bahwa sekelompok

orang bertanya ke,pada Rasulullah SAW ketika beliau memerintatrkan

mereka untuk membunuh anjing-anjing yang padahal sebagian halal

untuk dipelihara, maka Allah SWT menurunkan ayat mengenai hal

yang mereka tanyakan tersebut, berupa ayat ini, dan mengecualikan

dari itu adalatr anjing-anjing yang boleh dipelihara. Dia membolehkan

memelihara anjing untuk berburu, anjing yang digunakan menggiring

binatang ternak, dan anjing untuk penjaga (rumah atau kebun)'

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11176. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: zatdb,dll

Habbab Al Akli menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa

bin Ubaidatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Aban bin

Shalih me,ngabarkan kepada kami dari Al Qaqa bin Hakim,

dari Salma atau Rafi, dari Abu Rafi, ia berkata: Jibril datang

kepada Nabi SAW meminta izin, lalu beliau

mengizinkanny4 namun Jibril tidak juga masuk, ia berkata,

"Engkau telatr memberi ijin kepada kami wahai Rasulullah,

akan tetapi kami tidak memasuki nrmah yang di dalarnnya

te,rdapat anjing."

Abu Rafi berkata: Beliau lantas memerintahkanku untuk

me,lnbunuh semua anjing di Madinatr, dan aku pun

melaksanakannya sampai aku berhenti kepada seorang

perempwm yang memiliki anjing yang menyalak kepadanya

(menjaganya), maka aku merrbiarkannya kare,lra merasa

kasihan padanya. Kemudian aku kembali kepada Rasulullatr

SAW untuk me,lrceritakan hal tersebut, namun ternyata

beliau memerintalrkanlu untuk membunuhnya" maka aku
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pun kembali dan akhirnya membunuhnya. Para sahabat lalu
berdatangan sarnbil berkata, "Wahai Rasulullatr SAW, apa

yang dihalalkan kepada kami dari yang engkau perintahkan

untuk membunuhnya?" Rasulullah SAW terdiam, Allah lalu
menurunkan ayat, V|'r$Ji,F'S S '{,A-rty i$eT_
'6J eq'ifiL "Mereka' menanyalan lcepadamu,

'Apakah yang dihalalkan bagt mereka?' Katakanlah,
'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang

ditangkap) oleh binatang buas yang telah knmu ajar dengan

mel atihnya untuk berbunt'.'266

lll77. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ilaimah, bahwa Nabi SAW
mengutus Abu Rafi untuk membunuh anjing, maka ia
menjalankannya sampai pada Awali,267 kemudian Ashim bin
Adi, Sa'd bin Khaitsamah, dan Uwaim bin Saidah masuk

serta berkat4 "Wahai Rasulullatr, apa yang dihalalkan untuk

kami?" Kemudian turunlah ayat, 'j; S'i|$-ft| ;($t-
'"€J eVJ'i A; vix$l'#'u"i*" -*r,onyrt*o

lrepadamu, 'Apakah yang dihalalkan bast mereka?'

Katakanlah, 'Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan

(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah

lramu ajar dengan melatihnya untuk berburu'.'268

Al Haitsami dzlam Majma' Az-kwa'id (4142). Diriwayatkan pula oleh Al
Hakim dalarrr Al Mustadrak (U3ll), ia berkata, "Shahih menurut syarat
Syaildr.ain, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi juga
menyepakatinya. " Al Baihaqi dalam Sunan (9 I 23 5).
Awali adalah nama sebuah daerah yang sudah -asyhur, yang terletak di
Madinah-
Al Muhanir Al lVajiz (21156).

267

268
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11178. Al Mutsanna me'nceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Zubair

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mereka menceritakan

kepada kami dari Muhammad bin Kab Al Qurazhi, ia

berkata: Ketika Nabi SAW memerintahku untuk mernbunuh

anjing, mereka bertanya, "Watrai Rasulullah, zPt yang

dihalalkan untuk kami dari umat ini?" Lalu turunlah ayat,

? 
'J;-$Y €(*:3- "Merela menanyakan lcepadamu, 'Apakah

yang dihalalkan bagi mereka'2r26e

Para atrli talailil berbeda pendapat tentang maksud latazh

71iaht dalarn firman-Nya, 'r{-JeW'iA;Yi "Dan (buruan

berbeda pendapat maksud

yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar."

Sebagian berpendapat batrwa ia adalatr semua jenis binatang

atau jenis burung yang dilatih untuk berburu.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

lll79. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Isma'il lin ]vtuslim,

dari Al Hasaq tentang firman-Nya, '4f--le{#i;-fr;Y;
"Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang

telah lcamu ajar dengan melatihnya untuk berbunt," ia

berkata, "Maksudnya adalah semua jenis binatang yang

dilatih untuk berburu, seperti anjing, burung elang, macan

tutul, dan lain-lain. "270

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3121), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
An-Nulrat wa Al Uyun (21 15)

269

no
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11180. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Muslim,

dari Al Hasan, tentang firman-Ny4 '#l "Dengan

melatihnya untuk berbunt," ia berkat4 "Maksudnya adalah

semua jenis binatang yang diajar rurtuk berburu, seperti

anjing, mircan tutul, dan lain-1ain."271

I I l8l. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, tentang buruan macan tutul, ia
menjawab, "Ia termasuk Llf;J], (binatang buas)."272

11182. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hakkam menceritakan kepada karrri dari Anbasah, dari

Muharnmad bin Abdirrahman, dari Al Qasim bin Abi
Bazzah, dari Mujahid, tentang firman-Nya, U -fi; Y5
'&J gVJ "Dan (buruan yang ditangtrap) oleh binatang

buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk

berbunt," ia berkat4 "Maksudnya adalah burung dan

anjing."213

11183. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Khalid Al Ahmar me,nceritakan kepada karni dari Al Hajiaj,

dari Atha, dari Al Qasim ltbiBazzah" dari Mujahid riwayat

yang sama2Ta

Ibid.
rbid.
Mujahid dalam tafsir (300).
Ibid.

271

272

273

271
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11184. Ibnu Waki menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Hafsh

me,nceritakan kepada kami dari Hajjaj, dari Al Qasim bin

Nafi, dari Mujahi{ riwayat yang sama.

11185' Ibnu waki mencerital<an kepada kami' ia berkata: Ibnu

U)rainah me,lrceritakan kepada kami dari Hummai4 dari

Mujahid, tentang firman-Nya, '6-J "Dengan melatihnya

untuk berbunt," ia berkata, "Maksudnya adalah anjing dan

burung."275

11186. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia bertata

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isq dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatri( tentang firman-Ny4 '6-J e$'i
"Dan (buraan yang ditangkap) oleh binatang htas dmgan

melatihnya untuk berbura," ia berkata, "Makzudnya adalah

bunrng dan anjing."276

11187. Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hudzaifah me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najtlu dni
Mujahi4 riwayat Yang sama.277

11188. Ya'qub bin Ibrahim me,nceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu

LJlayrah menceritakan kepada karri, ia bertata: Sytrbah

me,nceritakan kepada kami, Ibnu Waki me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Bapal&u me,lrceritakan kepada kami dari

Syrbah, dari Al Haitsam, dari Thalhah bin Mushri{, ia

"t lbid.n6 lbid.
277 An-Nulcatwa Al Uyun(2115).



$nvlh$L,lda'idah

berkata: Khaitsaurah bin Abdirrahman berkata" ,'Sudatr

dijelaskan kepada kalian bahwa elang termasuk '713it."rn

11189. Muhammad bin Al Mutsanna me,nceritakan ke,pada kami, ia
berkata: Muharnmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syubah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Al Haitsam melrceritakan dari Thalhatr Al Iyami,
dari Khaitsamah, ia berkata, ttdku diberitatru bahwa burung
elang dan anjing termasuk 'Qlj$t."zts

11190. Ibnu Basysyar me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami dari Nafi,
dari Ali bin Husain, ia berkat4 'Bunrng elang termasuk
'711;Sr1"0

11191. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya bin
Yaman menceritakan kepada kami dari S)ruraik, dari Jabir,

dari Abu Ja'far, ia berkata, "Bunmg elang termasuk

. 'uKi."2tr

lll92. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: AMullah
menceritakan kepada karli, ia berkata: Muawiph
menceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, te,lrtang

firman-Nya,',#J e{fi i;-37; V;,,Dan (buntan yang
dilangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan

. melatihnya untuk bqbunt," ia berkata, 'Maksud lafazh

m lbtd.

'D lbid.N lbid.ut lbid.
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Ci$tadatatr anjing buas, macan tutul, burung elang, dan

lain-lain.'2E2

11193. AI Hasan bin Yahya menceritakan kepada kalni, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada karri, ia berkata: Mahar
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bryakny4

tentang firman-Nya'.#.J @gl 
-n- A; (i "Dan (buruan

yang dinngkap) oleh binatang buas yang telah kamu aiar

dengan melatihnya untuk berbunt," ia berkata, "Maksudnya

adalah anjing dan lainnya berupa bunrng elang dan lainnya

png dilatih untuk berburu."283

11194. Muhammad bin Sa'd menceritakan ke,padaku' ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakktr menceritakan

kepadaku dari bapaknya" dari Ibnu Abbas, te'lrtanng fimran-

Nya a$l@'tJ'i-X,Yj "Dan (bunun yang ditangkap)

oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya

untuk berbunt," ia berkata, "l*rfazh 7rt};1 maksudnya

adalah aqiing dan bunurg elang yang diajari berbunt."2&

11195. Sa'id bin Ar-Rabi Ar-Razi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Suflan menceritakan kepada kami dari Amr bin

Dinar, yang mendengar LJbaid bin Umair berbicara telrtang

firman-Nya, '#J e{*ti; "Dan (buntan yang ditangkap)

oleh binatang buas dengan melatihnya untuk berbunt," ia

berkat4 "Maksudnya adalah anjing dan burung."28s

rba.
An-Nulrat wa Al Uyu (2115) daa Ad-Dun Al Mantsur (3122,23).

Ibid.
IIR. At-Tirmidzi dalamSzzan (4166, no. 1467).
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Ahli takrilil lain berpendapat bahwa maksud firman-Nya Y3
'$Je$t-ifrL "Dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang

buas yang telah lcamu ajar dengan melatihnya untuk berbunt," adalatr

anjing.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11196. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Tamilah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid
menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang

firman-Nya, '&J ett;,li'G,r:ri V3 "Dan (buruan yang

ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan

melatihnya untuk berbunt," ia berkata, 'Maksudnya adalatr

anjing''286

lll97. Muhammad bin AI Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal me,nceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman-Nya '#J @WG-5117j "Dan (buntan

yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah lcamu ajar
dengan melatihnya untuk berbunt," ia berkata, "Dihalalkan
bagi kalian (binatang hasil) buruan anjing yang kalian ajari

berbuxu."2E7

11198. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi
Za'idah menceritakan kepada karni, ia berkata: Ibnu Juraij

mengabartan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia
berkata, "Adapun binatang yang diburu oleh burung elang

atau burung lainnya jika kalian mendapatinya masih hidup,

Al Muharrir Al Wajiz (Ulsq, Al Qurthubi dalam tafsir (6167), Ma'alim At-
Tanzil (21209),,ran An-Nuftat wa Al Uyun (2115).
Ibid.

286
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maka itu halal bagi kalian. Namun jika tidak maka janganlatr

kalian memakannya. "288

Abu Jarfar berkata: Pendapat yang lebih kuat adalah yang

mengatakan bahwa semua binatang. pemburu, seperti sejenis burung

dan binatang buas, disebut LttFrSr. Jadi, hasil buruannya halal jika

terlebih dahulu diajarkan berburu, karena Allah SWT dengan firman-

Nya, '6J a#i;;5;Yj "Dan (buntan yang ditangkap) oleh

binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk

berburu," telah mengglobalkan (amm) semua binatang pemburu, tidak

me,ngk*rususkan salatr satu darinya.

Dengan demikian, semrra binatang pemburu yang memiliki

sifat yang telatr Allah SWT jelaskan, seperti semua jenis burung dan

binatang buas, dihalalkan untuk memakan hasil tangkapannya.

Terdapat riwayat dari Nabi SAW berkaitan dengan pendapat kami,

juga terdapatrya penunjukkat (dilalah) yarrg telah kami jelaskan

tentang keabsahan pendapat kami.

Riwayat yang sesuai durgan purdapat tersebut adalatr:

lll99. Hannad me,nceritakan riwayat tersebut, ia berkata: Isa bin

Yunus menceritakan kepada kami dari Mujali( dari Asy-

Syabi, dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku bertanya

tentang bunran bunrng elang kepada Rasulullah SAW, lalu

beliau menjawab,

,F":ti; u;f Y

"Apayang ia tanglcap untulonu, mala makanlah.'a8e

u' Al Muharrir At Wajb (21156).
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Rasulullah SAW membolehkan buruan burung elang dan

menganggapnya termasuk 7rtt;J, sehingga datam hal ini terdapat

penunjukkan yang jelas atas kekeliruan pendapat yang mengatakan

bahwa maksud firmm-Np, '#JeW'iALYj ,,Dan (buruan
yang ditanglcap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan

melatihnya untuk bbtru," adalah anjing perrburu saja bukan
binatang pemburu laimya-'

Jika seseorang menduga bahwa firman-Nya, '6J ,,Dengan

melatihnya untuk bqbtru," menunjulil<an bahwa binatang pemburu
yang disebutkan dalam firman-Nyra '6J7(#'GALYj ,,Dan

(buruan yang ditangkry) oleh binatang buas yang telah kamu ajar
dengan melatihnya ufr* bqburu," adalatr anjing saja. Jadi,

dugaannya tidak b€Nril, kilENra malma firman-Np tersebut adalah,
.IGtakanlah bahwa dihetelkrr bagi kalian, wahai manusia pemilik
anjing, yang baik-balk, 0m buruan hasil tangkapan binatang buas

serta bunrng yang telah filatih rmhrk berburu."

Firman-Nya '&J "Dengan melatihnya untt* berburu,"
adalah sifat bagi pembunl jika dia kadang-kadang berburu tanpa

anjing, yaitu bandingro pe*ataan seseorang yang sedang berbicara

kepada sekelompok omq& Dihalalkan bagi katian yang baik-baik dan

buruan binatang yang dilattr berbgnr oleh orang-orang )ang beriman."

Jadi, bisa diketahui bahrva maksud pe,lnbicara dengan hal tersebut

adalatr pemberitahum kepada sekelompok orang bahwa Allah SWT
menghalalkan bagi merrdra orang-onmg beriman yang baik-baik dan

28e HR Al grrkhari d^l7g.fiot it,pedahasan mengenai ssmbslihan, dan Muslim
dalam penrbahasan retrg@i pcrbrman den ssffislihan.
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hasil tangkapan binatang pernburu yang Dia beritahukan kepada

mereka batrwa tidak halat bagi mereka kecuali yang mereka buru.

Demikian juga firman-Nya ^fr;YiL*S'l:'$ 5,7'$
'6J eWlG "Yang dihalatkan bagt mereka?" Katakanlah,

"Dihalallran bagimu yang baik-baik dan (buntan yang ditangknp)

oleh binatang buas yang telah lcamu ajar dengan melatihnya untuk

berburu." Oleh kare,na itu, bandingannya adalah bahwa pelatihan itu
bag pemburu yang menggunakan anjing atau lainnya bukan

pemberitatruan dari Allah SWT batrwa hasil buruan tidak halal kecuali

yang ditangkap oleh anjing."

Takwil firman Atlah 'ffrF1;Viiffi (Kamu mengaiarnya

menurut apayang telah diajarhan Allah kepadamu)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, 
-irifii"Kamu

mengajarnya," adalah, 'I(amu semtra melatih binatang buas,

mengajarinya berburu untuk kalian me,nurut qpa yang telah diajarkan

Allah kepada kalian."

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna finnan-Nya (
'irt Fi; "Menurut apa yang telah diajartcan Allah kepadamu," adalatr

sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11200. Muhammad bin Al Husain me,nceritakan kepada kaini, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman-Ny4 'fi 
t€i;Viii$ 

"Kamu

mengajarnya ,nenurrt apa yang telah diajarkan Allah

-€I
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kepadamu," ia berkat4 "Kalian mengajarinya cara me,ncari,

sebagaimana Allah mengaj ari kalian. "2s

Kami tidak mengetahui bahwa dalam perkataan oftrng Arab,

kafa g1. bennakna Il, karena g.4 masuk dalam perkataan

mereka de,ngan makra 'iabr.St,sedangkan el memiliki makna
iioit 1r. Penggunaan kata untuk me,nempatkan atau

menggantikan posisinya adalah jika makna keduanya saling

berdekatan, sedangkan jika kedua makranya befted4 maka

tidak ada model penggantian seperti ini. Al Qur'an dan

penurunannya merupakan kalam 1rang paling menghindarkan

makra yang keluar dari pemaharnan dan tujuan dalarn

bentuk baku dari bahasa Qur'an itu sendiri, tempat ia

diturunkan."

11201. Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il

bin Shubaih menceritakan kepada kami, ia bertata: Abu

Hani menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, ia berkata:

Amir me,nceritakan kepada kami bahwa Adi bin Hatim Ath-

Tha'i berkat4 "Seseorang datang kepada Rasulullah SAW

untuk bertanya tentang tangkapan anjing, dan beliau tidak

tahu bagaimana menjawabnya, hingga ayat ini turun, '#j#
'iili**g "Kamu mengajarnya menurut apa yang telah

diaj arlan Altah kcpadamu.'aer

Dikatakan bahwa para ehli takrvil b€6eda pendryat tentang

hal ini.

Ibnu Jauzi dzbm Zad Al Masir (21292,293), dan ia tidak menisbatkannya
kepada seomng pun.
As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (3122).
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Sekelompok ahli l\ju dan sebagian atrli Irak berpendryat

bahwa ia me,ntrnrt rmtuk berburu jika majikannya me,mintanf

demikian, dan ia memegangnya jika ia menangkapnya dan tidak

memakanny4 menjawab jika dipanggil dan tidak lari jika ia hendak

didekati. Jika hal ini terjadi s@ara te,lus-me,nerus, berarti dinamakan

telah diajari atau dilatih.

Riwayat-riwayat yang sesuai de,ngan pendapat tersebut adalah:

11202. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Isham menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Juraij me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Atha

berkata, "Segala sesuatu yang dibunuh oleh binatang

buruanrnu sebelurn diajar, ditangkap, dan diburu, maka

disebut bangkai, dan kematiannya tidak disebut se,mbelihan

sampai ia diajari menangkap dan berburu. Jika de,mikian,

maka ke,matiannya (hewan bunran) disebut sembelihan."2e2

11203. Muharnmad bin Sa'd menceritakan ke'padahl ia bertata:

Bapakktr me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Bapakku me,lrceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
*Anjing yang diajar adalatr jika ia menangkap buntanrya dan

tidak memakannla sarrpai majikannp datang. Jika ia
menangkapnya sebelum majikannya menye,mbelih" maka

burtran itu tidak boleh dimakan."2e3

11204. Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ufinah me,nceritakan kepada kami dari Amr, dari Thawus,

D2 NMawardi dalarmAn-Nukat wa Al Uyrn (2115).
4R Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (21156) dan As-Suyuthi dalam Ad-

Dun Al Mantsur (3123).
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dari Ibnu Abbas, ia berkat4 ',Jika anjing itu telatr

memakannya, maka janganlatr kalian makaq karena ia
menangkap unhrk dirinya sendiri."2%

11205. Abu Kuraib dan Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepada
kami, keduanya berkata: Isma'il bin Ibrahim me,nceritakan

kepada karri, ia berkata: Abu Al Ma'la menceritakan kepada

kami dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

"Jika seseorang melepas seekor anjing (untuk berburu),
kemudian ia memakannya, berarti ia telah merusaknya,

meskipun ia menyebut nama Allah ketika melepasnya -karena ia menduga menangkap untuk dirinya sendiri-.
Allah berfirman,,:i rJ;v|fifi .&-J 

ewlr,,Dan
(buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah
lramu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu
mengajarnya menunrt apa yang telah diajarkan Allah
kepadamu." Ia menduga bahwa jika ia memakan hasil
buruanrya sebelum majikannya datang maka tidak disebut

sebagai binatang yang telatr diajar, dan seyogianya ia
memukul dan mengajarinya sampai meninggalkan binatang

Yang dimggsanYa tersebut. "2ej

11206. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma,mar
Ar-Ruqi menceritakan kepada kami dari Hajiaj, dari Athq
dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Jika anjing

2% Ibid.
zes Ad-Dun Al Mmtsur (3t23) dN Ibnu Athiyah dalam Al Mrtarnr At Wajiz

(2/ts6).
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kemudian membunuh dan memakannya, berarti ia binatang

buas."296

ll2}7. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul A'ta me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amir, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Tidak boleh dimakan, sebab jika ia dilatih maka ia

tidak akan memakannya. Itu berarti ia tidak mempelajari apa

yang kalian ajarkan, kare,na ia menangkap untuk dirinya

sendiri, bukan menangkap untuk kalian."2e7

11208. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata:

Daud mengabarkan kepada kami dari Asy-Syabi, dari Ibnu

Abbas, riwayat yang sertrPa.2e8

ll2}9. Muhammad bin Baspyar meceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurratrman me,nceritakan kepada kard, ia

berkata: Su&an me,lrceritakan kepada kami dari Hamma(

dari Ibrahim, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika anjing

me,makannya, maka j anganlah kamu memak*'ya."2e

11210. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunabman menceritakan kepada kami, ia bertata: Su$xan

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Asy-Syabi,

dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.3m

2s Ibnu Athiyah dalan, Al Muhanir Al Waiiz (21156), Al Mawardi dalamAn-Nukat
wa Al Uyttt QllS), dan Ibnu Abi Syaibah dilama Mushannaf (416o1,602)-

2e7 lbid.* Ibtd.* Ibid.

'* Ibid.

I
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ll2ll. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku berkata kepada Amir Asy-Syabi, "Ses@rang melepas

anjingnya (untuk beburu) kemudian ia memakanny4 maka

apakah aku boleh memakannya? Ia menjawab, 'Tidak,

ftarena) ia tidak menjalankan seperti yang kamu ajarkan

kepadanya'.'3ol

ll2l2. Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid, dari

Ibnu lJmar, ia berkat4 "Jika anjing memakan hewan

buruannya, pukullatr ia, karena itu berarti ia tidak terlatih."3o2

ll2l3. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kalni dari Ibnu Juraij,

dari Ibnu Thawus, dari bapaknya ia berkata, 'Tika anjing

memakan (hewan buruan)nya, berarti (hewan buruan

tersebut) bangkai, maka janganlah kamu memakann5xa-"3o3

ll2l4. Al Hasan bin Arafatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari

Sa'id bin Jubair dan Sayyar, dari Asy-Syabi dan Mughiratr,

dari Ibrahirn, bahwa mereka berkata mengenai anjing, "Jika
ia makan dari hewan bunrannya, maka janganlah kamu

mernakannya, karena ia menangkap untuk diriqra se,ndiri."3B

Ibnu Athiyah dalan Al Muhanir Al Wajiz (21156).
Ibnu Abi Syaibah dalarl- Mus hannaf (4 I 602).
Ibid.
Ibnu Athiyah d^l^mAl Muharrir Al Wajiz (21156).
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11215. Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim me,nceritakan kepada kami, Ibnu Juraij me'ngabarkan

kepada kami, ia berkata: Atha menceritakan kepada kami, ia

berkata "Jika kamu menemukan anjing telatr makan dari

hewan buruannya dan kamu me'lrdapatinya sudatr menjadi

bangkai, maka tinggalkanlatr, karena ia tidak mernbunr untuk

kamu, melainkan binatang buas yang menangkap untuk

dirinya sendiri, bukan untuk kamu, meskipun ia telatr

diajar."3os

ll2L6. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, riwayat Yang seruPa.

Muhakki dari Abu Yusuf, berpendapat seperti pendapat tadi,

hanya saja membatasi pe,lrgetahuan anjing tersebut de,ngan anjing yang

telah menerima didikan (pelatihan), dan buruannla melrjadi halal

apabila telah melakukannya minimal tiga kali.

Sebagian ahli taktMil konte,mporer berpe,ndapat bahwa tidak

ada batasan menge,nai pengetahuan anjing, ia dikatakan "me,ngerti"

apabila telah mendapat didikan.

Mereka berkata, "rika telah melakukan de,mikian, maka sudatr

disebut sebagai anjing yang terdidik (terlatih), yang buruannya halal."

Sebagian yang berpendapat demikian mernbedakan antara

burung elang dengan burung pemrmgsa lairurya, serta pendidikan

anjing de'ngan binatang perrburu lainnya. Mereka berkata' "Boleh

'ot Ar-Nrlatwa Al Uyun(2116).
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hukumnya memakan hewan buruan yang ditangkap oleh burung

elang." Mereka berkata, "Pengetahuan elang adalah terbang jika
diminta unhrk berbunr, me,lrjawab jika dipanggrl, dan tidak

menghindari majikannya jika ia hendak me,lnegangn)ra" Mereka

berkat4 "Tidaklah menjadi syarat pendidikan jika ia mernakan

mangsan5xa-"

Riwayat-riwayat yang sesuai de,ngan pendryat tersebut adalah:

ll2l7. Hannad bin As-Sari me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim me,nceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari

Ibrahim dan Hajjaj, dari Atha, ia berkata, 'Tidak mengapa

memakan hasil buruan, sekalipun ela.B ihr memakannya."3ffi

11218. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq Asy-

Syaibani menceritakan kepada kami dari Harnma4 dari

Ibrahim, dari Ibnu Abbas, bahwa ia bertata tentang burung

"Jika kamu melepasnya (untuk berbunr) ke,mudian ia

membunuhnya, 6eka kamu boleh me,lnakannlr4 karena

anjing jika kamu pukul maka ia tidak akan mengulangnp.

Adapun pendidikan burung adalah jika ia ke,mbali kepada

majikannya dan tidak me,mutulnya, jika ia me,makan bunran

dan hanya mematuk buhmyq maka 6x[x1t35.n307

ll2t9. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hamzah menceritakan kepada kami dari Iablr, dari Asy-

Syabi, ia berkata "Bunrng elang tidak s4erti anjing, karena

306 Ibnu Abi Sfibah dalam Mushutnaf (4t6ll), dan diryatakan bahwa Atha
melarang makan dalam keadaan scperti ini.

'07 Ibnu Abi Syaibah dzlamMushutnaf@l6l}) dari Ihahimd"n Asy-Syabi.
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jika kamu melepasnya (untuk berburu), maka ia

me,nangkapnya kerrudian memakannya. Oleh kare'lra ifu,

biarkanlatr ia memakannya, kemudian ia datang kepadamu,

dan makanlah sisan5/a."308

ll22o. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zubaid

menceritakan kepada karni dari Mutharrif, dari Hammad, ia

berkata: Ibrahim berkat4 "Makanlah buruan elang, sekalipun

ia memakan (sebagian)nYa. "3@

ll22l. Hannad me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Hamdlad, dari

Ibrahim dan Jabir, dari Asy-Syabi, keduanya berkata"

"Makanlah hewan buruan elang, meskipun ia
memakannlxa."3lo

11222. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Iarir

menceritakan kepada kami dari Mughiralr, dari Hamma{

dari Ibrahim, ia berkata, "fika bun[rg elang me'makan hewan

buruannpo maka makanlalu karena ia tidak tahu."3ll

11223. Ibnu Basys),ar me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia bertata: SuSan

me,nceritakan kepada kami dari Hamma4 dari Ibrahim, ia

Mat4 "Tidak apa'apa memakan )'ang dimakan oleh

elang."3l2

!o8 Al Mawardi dabn An-Nukat vn Al Uym (U16).
3, Ibnu Athiyah dalam Al Muttarrir Al Waiiz (AE6), Al Mawardi dtta,,n An-Nulcat

wa Al Uytn (2t16),Ibnu Jauzi, &n'Tnd Al Masir (21293).
3r0 61 Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyn (2llQ, Ibnu Jauzi dalam zad Al

Masir (2t293), dan Al qrth$i dalam tafsir (6nq-
3rr lbid.
3rz lbid.
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11224. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Jafar me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami dari Hammad, ia berkata

(tentang burung elang )ang me,rnakan mangsanya),

"Makanlah."3l3

Ahli tak\ril lain berpendapat batrwa pengajaran burung dan

binatang temak atau binatang buas, sama saja, tidak ada yang disebut

terdidik, kecuali semua jenis binarang itu disebut tffdidik.

Mercka berkata, "Tidak halal memakan hewan buruan yang

ditangkap oleh binatang pemburu jika ia memakanny4 baik binatang

perrbunr itu sejenis binatang buas maupun sejenis bunmg, kare,na

syarat pendidikan yang buruanqra menjadi halal adalah jika ia
me,nangkry hewap buruannya maka ia memberikannya kepada

majikannya dan tidak me,makannya"

Riwayat-riwayat png sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

1L225. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Abi Za'idah menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Salim me,nceritakan

kepada kami dari Amir, ia berkata: Ali berkata, "Jika burung

elang memakan mangsany4 maka janganlah kamu

memakannya-"314

11226. Ibnu Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami dari SlubalU dari

Mujahid bin Sa'i4 dari Asy-Syabi, ia be,rtat4 "Jika btrrung

3r3 Ibnu Aftiyah dzbmAt Muharrir Al Wajiz (U156) dan lbnu Abi Sfibah dalam
Mtshamaf(al6\.

3r4 Al Baihaqi dilalnr, Al Kubra (91238) dari Sa'id bin lubair.
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elang memakan mangsanya, maka janganlah kamu memakan

(hasil buruan)nya itu."315

11227. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Salim, dari Sa'id

bin Jubair, ia berkat4 "Jika burung elang memakan hewan

buruannya, maka j anganlah kamu memakannya. "3 
16

11228. Hannad me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Umar bin Al Walid Asy-

Syunni, ia berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata, "Jika

burung elang memakan mangsanya, maka janganlah kamu

mernakannya."3lT

ll22g. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Atha berkata, 'Anjing
dan elang itu sam4 janganlah kalian memakan hewan

buruannya kecuali kalian mendapatinya dal'm keadaan

hidup lalu me,nyembelihnYa. "

Ia berkata "Aku bertanya kepada Atha, 'Bukankah burung

mematuk bulu?' Ia me,lrjawab, 'selagi kamu me'lrdapatinya

masih hidup dan ia tidak memakanny4 maka makanlah'. Ia

mengatakan demikian berkali-kali. "3 
I E

315

316

3r7

3tr

Al Baihaqi dalarmAl Kubra (91238).

Ibid.
Ibnu Abi Syaibah dalam Mshannaf (41 6ll).
Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (416ll), Al Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uyun (2115), dan Ibnu Jauzi dulamtud Al Masir (2/293).
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Para ahli takwil lain berpendapat bahwa pengajaran semua

binatang pemangs4 baik sejenis binatang buas mauprm sejenis

burung, adalah sama.

Mereka berkat4 "Pengajaran yang mernbuat buruannya halal
adalah menjalankan perintah untuk berburu dan mengambil

buruanny4 lalu ketika majikannya memanggilny4 mereka menyahut,

serta tidak menghindar bila majikannya memegangnya. Jika mereka

melakukan hal itu, maka termasuk dalam firman-Nya, i;-fr;U3'F*|5:.,IVW'ii'*" Viif6'#J 4$ "Dan (butaan yans
ditanglrap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan

melatihnya untuk berburu, lcamu mengajarnya menurat apa yang
telah diajarlcan Allah kepadamu, maka makanlah dari apa yang
dit a n glrnpny a untulonu. "

Mereka berkata, "Tidaklatr termasuk syarat kategori "sudah

terlatih" dengan tidak memakan buruannya"

Mereka berkata, "Bagaimana itu bisa melrjadi s5arat,

sedangkan dia melatih untuk memakannya?"

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11230. Ibnu Abi Asy-Syawarib menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid brn Ztxaa' menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadalr" dari

Sa'id atau Sa'd, dari Salman, ia berkat4 "Jika kamu melepas

anjingmu untuk berburu dan kamu menyebut nama Allah,
kemudian aqiing tersebut memakan dua pertiganya dan

menyisakan sepertigany4 maka makanlah sisanya-"3Ie

3te Al Baihaqi dalansunan Al Kubra (9t237),Ibnu Athiyah dalamAt Muhanir Al
Wajiz (21256), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al UW @15).
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ll23l. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Qasim bin Rabi'ah menceritakan kepadaku dari

orang yang me,lrceritakan kepadanya, dari Salman dan Bakar

bin Abdultaho dari orang yang menceritakan kepadanya dari

Salman, bahwa anjing menangkap dan memakan hewan

buruannya, ia berkata, "Makanlah meskipun ia memakan dua

pertiganya jika kamu melepasnya (untuk berburu) serta

menyebut nama Allah, dan ia telatr dididi[.rr320

11232. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan

kepada kami, ia berkata: Syubah menceritakan kepada kami,

ia berkata: Aku mendengar Qatadatr bercerita dari Sa'id bin

Al Musayyab, ia berkata: Salman berkata" "Makanlatl

sekalipun ia telah memakan dua pertiganya."3zr Maksudnya

adalah jika binatang buruan dimakan *jiog."'

11233. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Syrbah, dari Qatadah dari

Sa'id bin Al Musalyab, dari Salman, riwayat yang serupa.323

11234. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi Adi dan Abdul Aziz bin Abdushshamad

menceritakan kepada kami dari Syubah (C) d* Hannad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubdah menceritakan

kepada kami semuanya dari Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id

bin Al Musalyab, ia berkata: Salman berkata, "Jika kamu

,20

321

32:'

323

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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mele,pas anjingmu yang terdidik (untuk berburu) dan kamu

menyebut nama AllalL kemudian ia memakan dua pertiganya

dan tersisa sepertigany4 maka makanlah."32a

11235. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ilbdah
menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari

Sa'id, dari Salman, riwayat yang serupa."32s

11236. Mujahid bin Musa menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami dari Bakar bin Abdillah Al
Muzni dan Al Qasim, bahwa Salman berkata" "Jika anjing

memakan hewan buruannya maka makanlah, meskipun ia

telah memakan dua pertiganya. "326

11237. Ya'qub bin Ibrahim me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu [Ilayyatr menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi
Al Furat, dari Muhammad bn Zatd, dari Sa'id bin A1

Musayyab, ia berkata: Salman berkat4 "Jika kamu melepas

anjing atau burung elangmu yang telatr dididik (untuk

berburu), kemudian kanru menyebut nama Allah, lalu ia
memakan sepanrh atau dua pertiganyq maka makanlatt

sisanya."327

t1238. Yunus bin Abdul AIa menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibnu Wahb me,ngabarkan kepada kami, ia berkata:

Maktramatr bin Bakir mengabarkan kepadaku dari

bapakny4 dari Humaid bin Malik bin Khaitsam Ad-Du'ali,

bahwa ia bertanya kepada Sa'd bin Abi Waqqash tentang

Ibid.
Ibid.
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (21256) dan Al Mawardi dalamAn-
Nukat wa AI Uyun (2115).
Ibid.
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buruan yang dimakan anjing, lalu ia berkata, "Makanlatl

meskipun tidak ada yang tersisa selain sekerat daging, yalmi

sepotong daghg."3za

ll23g. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdushshamad me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami dari Abdurabbuh bin

Sa'id, ia berkata: Aku mendengar Bakir bin Al Asajj

bercerita dari sa'd, ia berkat4 "Makanlah meskipun ia telatt

memakan dua pertiganYa. "32e

ll24o. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id bin Ar-Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami dari Abdurabbuh Ibni

Sa'id, ia berkata: Aku mendengar Bakir bin Al Asajj berkata

--dari Said bin At Musaylrab- batrwa Syrbah berkata:

Aku bertany4 "Kamu mendengarnya dari Sa'id?" Ia

menjawab, "Tidak." Ia berkata 'Makanlah meskipun ia telatr

memakan dua pertiganya" Syrbatr lalu berkata dalam

haditsnya yang diriwayatkan dari Sa'd, ia berkata,

"Makanlah, meskipun ia tetatr memakan sepanrhnya."33o

Ll24l. Ibnu Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abdul

A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud me'nceritakan

kepada kami dari Amir, dari Abu Hurairatr, ia berkata, "Jika

kamu melepas anjingmu (untuk berburu), kemudian ia

Ibid.
Ibid.
Ibnu Abi Syaibah dalam Mus hannaf (4 I @3, 604).
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me,makann)la dua pertiganya, serta tersisa sepertiganya,

maka makanlah."33l

11242. Ibnu Al Mutsanna me,nceritakan kepada karri, ia berkata:

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata:

Daud bin Abi Hind mengabarkan kepada kami dari Asy-

Syabi, dari Abu Hurairalu riwapt yang sertrpa.332

11243. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi

Hind, dari Asy-Sydbi, dari Abu Hurairah, riwayat yang

.erupa.333

llzM. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salim bin Nuh Al Aththar menceritakan kepadaku dari

IJmar, yalari Ibnu Amir, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al
Musayyab, dari Salman, ia berkat4 "Jika karru melepas

anjingmu yang terdidik (untuk berburu), kemudian ia
menangkap dan membunuhny4 maka makanlah meskipun ia

telatr memakan dua pertiganya. "33a

11245. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengiu Ubaidillah (C) dan Hannad me,nceritakan

kepada kami, ia berkata: IJbdah menceritakan kepada kami

dari Ubaidillah bin [Jmar, dari Nafi, dari Abdullah bin lJmar,

ia berkata, "Jika kamu melepas anjingmu yang terdidik

Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (2/256) dan Al Mawardi dalan An-
Nukat wa Al Uyn (2115).
Ibid.
Ibid.
Ibnu Athiyah dzlamAl Muharrir Al Wajiz (21256), Al Mawardi dalern An-Nukat
wa Al Uyun (2/15), dan Ibnu lawi dzlamtud Al Masir (42%).
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(untuk berburu) dan menyebut nama Allatl, maka makanlah

apa yang karnu dapatkan, baik ia memakannya maupun tidak

memakannya."335

t1246. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Watrtrab me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu

I-Imar, riwayat yang serupa.336

11247. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzib
mengabarkan kepadaku bahwa Nafi menceritakan kepada

mereka, bahwa Abdullah bin Umar tidak mempermasalahkan

hewan pemburu yang memakan buruannya, jika anjing telah

membunuhnya, maka ia memakan sebagiannya.33T

11248. Yunus menceritakan kepadaku riwayat tersebut sekali lagi, ia

berkata: Ibnu Watrb menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ubaidillah bin Amr bin Abi Dzib dan bukan satu orang

menceritakan kepadaku batrwa Nafi menceritakan kepada

mereka dari Ubaidillatr bin Umar, kemudian ia melryebutkan

riwayat yang se"upa.'38

L1249. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Abi Dzib menceritakan kepada'kami dari

Ibnu Athiyah dalanAl Muharrir Al Wajiz (21256) dan Ibnu Jauzi dalam 7id Al
Masir (21293).
Ibid.
rbid.
rbid.
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Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak mempermasalalrkan

apa yatgdimakan oleh anjing pemburu."33e

L1250. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzib, dari Nafi,

dari Ibnu IJmar, riwayat yang serupa

ll25l. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzib, dari Bakir

bin Abdillah bin Al Asajj, dari Humaid bin Abdillah dari

Sa'd, ia berkata: Aku berkata, "Karni memiliki anjing-anjing

pemburu, mereka me,makannya dan menyisakannya?" Ia lalu

berkata, "MakanlalL meskipun tidak ada yang tersisa selain

sepotong daging."m

11252. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubaishah
menceritakan kepada kami dari Suqnan, dari Ibnu Abi Dzib,
dari Ya'qub bin AMillah bin Al Asajj, dari Humaid, ia

berkata: Aku bertanya kepada Sa'd. Lalu ia menyebutkan

riwalat yang sama.rl

Abu Jaffar berkata: Pendapat yang paling utama menurut

kami mengenai takwil firman-Nya,'ff/6i;Uii# "Kamu

mmgajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu,"

adalah yang mengatakan bahwa "pengajaran" terhadap binatang-

binatang pemburu yang disebutkan Allah SWT dalam ayat ini, yakni

seseorang mendidik binatang buas pemburunya untuk melaksanakan

rbid.
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (21256), Al Mawardi dalamAn-Nukat
wa Al Uyun (2115), dan Ibnu Jauzi dalamzad Al Masir (21293).
rbid.
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permintaan majikannya jika diminta unhlk berbunr, mencarin)Na jika ia

dipanggil, menangkapkan buruan untuk majikan tanpa me,makan

sedikitpun dari binatang buruan yang brhasil ia tangkap, tidak pemah

menghindar ketika majikannya menginginkannya, dan menyatrut

ketika dipanggrl. Inilah pembelajaran kepada semua binatang

pemburq baik sejenis binatang buas maupun sejenis burung.

Jika binatang pemburu memakan hasil buruannya, maka pada

waktu itu dianggap tidak terdidik. Jika majikan me'ndapati buruannya

masih hidup kemudian menyembethry", maka halal merrakannya.

Namun jika ia mendapatinya telah mati, maka tidak halal bagtnya,

karena itu termasuk binatang yang dimangsa binatang buas, yang

diharamkan oleh Allatr SWT dalam firman-Ny4 CiSiTSj "Dan

yang diterkam binatang buas." (Qs. Al Maa'idah [5]: 3) serta tidak

sempat me,nye,mbelihnya.

Kami katakan batrwa ini merupakan pendapat png paling

benar, karenabegitu jelasnya Hrabar dari Rasulullah SAW.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan peirdapat tersebut adalah:

11253. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Ashim bin

Sulaiman Al Ahwal, dari Asy-Syabi, dari Adi bin Hatim,

bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW telrtang hewan buruan,

lalubeliau bersabda
zl'J-;i, kril oV qlL lr rr ;\u|rlt'cLrl sy

ilr"lal cy ,#"+'Fe x ,:4 Jtt,
"Jilu lcamu melepas anjingmu (untuk berburt) maka

sebutlah narna Allah padanya. Jika lcamu mendapatinya
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telah mati dan anjingmu telah memakan sebagiannya, makn

janganlah lcamu memakannya sedikit pun, karena

sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya sendiri.'tsa2

11254. Abu Kuraib dan Abu Hisyam Ar-Rifa'i me,nceritakan kepada

kami, keduanya bertata: Muhammad bin Fudhail

menceritakan kepada kami dari Bayan bin Bisyr, dari Amir,

dari Adi bin Hatiro" ia berkata: Aku bertanya kepada

Rasulullah SAW, "Kami adalah sekelompok orang yang

berburu dengan anjing-anjing ini?" Beliau lalu bersabda,

J'Ji; ,t I' p,' '-|?i, 
^:i,J,Jit 

|r;)t 'a7rf $y.

1: lfr bp ,Lj<it S?Ubf vf ,:#'ctLslrv'pf

"Jilca lramu melepas anjing-anjing pemburumu yang telah

terdidik, dan kamu menyebut nama Allah padanya, malca

nalanlah apa yang diberikan kepadamu, meskipun telah

mati, lrecuali anjing itu memalannya, ianganlah knmu

malran, lcarena aht tahtt ia menangkapnya untuk dirinya

sendiri.'ts43

Jika seseorang berkata: Apa pendapatuu te,ntang riwayat

berikut ini?

IIR. Al Bukhari dalam pembahasan mengenai s66lslihan (5484) dan Muslim
dalam pernbahasan mengenai perburuan (3).
HR. Al B'rkha"i dalam pernbahasan mengenai sembelihan (5483), Muslim
dalampembehasan mengenai pe,lbunran (2), dan Ahmad dalamMusnad (41257,

3se).

* &'*Cy-tei;ri,'Jte
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11255. Imran bin Bakkar Al Kala'i menceritakannya kepadaku, ia

berkata: Abdul AzizbnMusa menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Dinar menceritakan kepada kami

dari Abu Iyas, dari Sdid bin Al Musayyab, dari Salman Al

Farisi, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

]ftii ,:+ ift s, k r;G ;ast & lk J-"St'S-:ri t;Y

Gi; r;

,,Jila seseorang meiepas anjingnya untuk berbunt kemudian

ia mendapati aniingnya itu telah memakan sebagiannya,

maka hendaHah ia memakan sisanya.'ts$

Jawablah: hi merupakan khabar yang dalam sanadnya

terdapat hal yang perlu diperhatikan, karena Sa'id tidak diketatrui

memiliki riwayat secara sima'i (mendengarkan) dari Salman. Para

perawi tsiqat menganggap riwayat rni mauquf kepada Salman, dan

orang-orang yang sebelurnnya meriwayatkan darinya tidak me-zarfu'-

kannyakepadaNabi SAW.

Para penghafal yailgtsiqah, jika berturut-turut menukil sesuatu

dengan satu sifat kemudian terdapat satu orang yang menyalafii

redaksi orang-orang yang hafal, maka kelompok yang banyak lebih

berhak atas ke-shahih-an riwayat yang mereka nukil, daripada satu

orang yang tidak hafal redaksinya.

3{ HR. Al Baihaqi dalam Al Kubra (81238) secara mauquf kepada Salman Al
Farisi. Diriwayatkan pula secara mauquf oleh Ibnu Abi syaibah dalam

Mushannaf (416ll).

I
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Abu Jarfar berkata: Jika masalatr anjing itu seperti yang
kamu sebutkan, batrwa jika ia memakan hewan buruannya berarti ia
tidak terdidik, maka demikian juga sehanrsnya hukum semua binatang
pemburu, bahwa jika ia memakan hewan buruanny4 berarti ia tidak
terdidik, sehingga tidak halal memakan hewan buruan tersebut kecuali
sempat disembelih.

Takwit lirman Ailah: '&l;:rnuw (Maka makanlah
dari apa yang ditangkapnya aatukmu)

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adaldL ..Makanlah, wahai
manusia, apa yang ditangkap untuk kalian oleh binatang pemburu
kalian."

Para ahli takuril berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa malmanya ditunjul<kan secara

zhahir dan umurn, sebagaimana Allah swr memberrakukan

umunmya kehalalan memakan semua yang ditangkap untuk kita oleh
anjing dan binatang-binatang buas yang dididik, berupa hewan-hewan

buruan yang halal dimakan, baik binatang pemburu itu memakannya

maupun tidak, baik kamu sempat menyembelihnya maupun tidak,
hingga binatang pemburu tersebut membunuhnya, baik dengan

melukainya maupun tidak.

Itu merupakan pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan

binatang pemburu yang halal buruannya adalah kamu mengajarinya
untuk membiarkan hewan buruan tetap hidup, atau diminta untuk
menyerahkan hewan tersebut jika kauru meminta demikian dan
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mengambilnya, dan tidak melarikan diri dari majikannya serta

memakan hewan buruannya jika ia berburu.

Kami telatr menyebutkan pendapat orang-orang yang

berpendapat demikian, dan riwayat dari mereka dengan sanad-

sanadnya yang ada baru saja.

Pendapat lain mengatakan batrwa ayat tersebut bersifat Lr*rusus,

dan maknanya adalatr, 'Makanlah apa yang ditangkap untuk kalian

berupa hewan buruan seluruhnya bukan separuhnya."

Mereka mengatalirkan bahwa jika binatang pemburu itu
memakan separuhnya dan diberikan kepada kamu separuhnya, maka

yang karnu dapatkan darinya itu tidak halal dimakan, karena ia
menangkap hewan buruannya untuk dirinya sendiri, bukan untuk kita.

Sementara itu, ketika Allah SWT menghalalkan apa yang ditangkap

oleh binatang pemangsa kita yang telah dididik, dengan firman-Ny4

&|SZ{U,W "Maka makanlah d.ari apa yang ditangkapnya

untulonu," maksudnya bukanlah buruan yang ia tangkap untuk dirinya
sendiri.

Ini merupakan pendapat yang mengatakan bahwa pengajaran

kepada binatang pembunr yang halal buruannya adalah membiarkan

buruannya tetap hidup hingga kamu meminta dan mengarnbilnya,

kemudian ia memberikan untuk majikannya tidak memakannya

sedikit pun buruannya itu, serta tidak lari daxi majikannya.

Sebelumnya telah karni sebutkan sejumlah orang yang berpendapat

demikian, dan di sini kami menyebutkan sejumlah orang lairurya.

11256. Al l\du[sanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
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menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, '&|;lSf?.W 'Maka makanlah dari apa

yang ditanglapnya untulonu," ia berkat4 "Makanlah yang

telah mati."

Ali berkata: Ibnu Abbas berkata, "Jika sudatr mati dan ia

memakannya, maka janganlatr kamu makan. Jika ia

menangkapnya dan kamu mendapatinya masih hidup, maka

sembelihlah."3a5

11257. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanlru

menceritakan kepadaku, ia berkata: BapaHsu menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika

anjing yang terdidik memakan buruannya sebelum

majikannya datang dan sempat menyembelihnya, maka ia

hendaknya tidak memakan hewan buruan tersebut."3a6

11258. Muharnmad bin Al Husain menceritakan kepada karni, ia

berkata: Ahmad bin A1 Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman-Ny4 '&'rSl;U.W uMaka

malranlah dari apa yang ditangkapnya untulon4 " bahwa jika

seekor anjing berburu kemudian menangkapnya dan hewan

buruannya telah mati namun ia tidak mernakanny4 maka ia

(hasil buruannya) halal. Tapi jika ia memakanny4 berarti ia

menangkap untuk dirinya sendiri, maka janganlah makan

sedikit pun darinya, karena ia tidak disebut terdidik."3a7

Al Mawardi dalam An-Nulcat wa Al Uyun (21 l5).
Ibnu Abi Syaibah dalamMushannaf (41601), Al Muharrir Al Wajiz (21156), d^n'

An-Nukat wa Al Uyun (21L5).
Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al Uyun (2/16).
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11259. Bisyr bin Mu'adz menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nya, ?'i;-(311 6SJE3- "Mereka menanyaknn kepadamu,

'Apal<arh yang dihalalkan bagi merelca'?" sampai, fi.W
4; ;"1'll;li6'F*|5:S 'Maka matantah dari apa yans

ditangknpnya untubnu, dan sebutlah nama Allah atas

binatang buas itu (wahu melepasnya), " ia berkata" "Jika

kamu melepas anjingmu, burung yang terdidik, atau busur

panahmu, kemudian karrru menyebut nama Allah, lalu ia

tertangkap atau terbunuh, maka makanlah."3a8

11260. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berkata, "Jika karnu melepas anjingmu yang

terdidik (untuk berburu) dan kamu menyebutkan nitma Allatt

ketika melepasnya, kemudian ia menangkap atau

membunuhny4 maka ia halal. Namun jika ia telah

memakannya, maka janganlatr kamu memakannya, kareira

itu berarti ia menangkap untuk dirinya se,ndiri."34e

1126l. Al Qasim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan ke,pada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah

me,nceritakan kepada kami dari Ashim, dari Asy-Syabi, dari

Adi, te,nteng fimran-Nya, '{4;'rr?a(Lw 'Matra

malranlah dari apa yang ditangkapnya untulonu," iaberkata,

3't Ibnu Athiyah dzlaaAl Muhanir Al Wajiz (21156).re Ibnu Abi Sribah dalam Mushannaf(41603).
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"Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Apakah tanatlku ini
adalah t nah untuk perburuan?' Rasulullah SAW menjawab,

'Jilra lrnmu melepas anjingmu (untuk berburu) dan knmu

menyebut nama Allah, maka makanlah apa yang ditangkap

oleh anjingmu untulonu, meskipun telah terbunuh. Tapi jika
ia telah memalmnnya, maka janganlah kamu memakannya,

lrarena sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya
sendiri'.'ts50

Kami telah menjelaskan sebelumnya tentang pendapat yang

paling benar di antara dua pendapat, sehingga di sini tidak perlu

dipaparkan lagi.

Jika seseorang berkata: Lalu apa arti masuknya huruf ga dalarn

firman-Nya, '&|SZfV,W "Maka makanlah dari apa yang
ditanglrapnya untulonu," padatral Allah SWT telah menghalalkan

hewan buruan binatang pemburu kita yang halal? Masuknya 6a aUam
ayat ini berarti "sebagian" yang termasuk di dalamnya.

Jawablatr: Para ahli batrasa Arab berbeda pendapat tentang

makna masuknya L+ i*. Sebagian ahli nahwu Bashrah mengatakan

bahwa masuknya g, a sini tidak memiliki matcna, sebagaimana orang

Arab memasulJ<an g4 aaUm .l*r'ry crl5 dan *rG ,H Og, dan di
antara firman-Nya adalah, 'hq ;; rLi';flS ,,Dan Allah

350 HR. Ahrrud dalan Musnad (41257) dan An-Nasa'i dalam Sunan Al Kubra
(4783).
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akan menghapuskan dari lcnmu sebagian kesalahan-kesalahanmu."

(Qs. Ar Baqarah [2): 27r) ;;.:r$)qu#i'qli$j "Dan Auah

(iugr) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari

(gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-guryrg." (Qs. An-Nuur

[2\: a3) Di dalamnya terdapat penafsiran , 4i.19 :At',y ,):fij
31rj. "Dan Allah menurunkan dari langit gumpalan-gtmpalan awan

seperti gunung yang di dalamnya terdapat butiran-butiran es."

Sebagian lain mengatakan batrwa ayat, irW)Gutr3i'q:f$i
n "Dan Allah (iuga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit,

(yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung,"

(Qs. An-Nuur pal: a\ yakni );.',H :fit ,y dan langit berupa

butiran-butiran es, dengan cara me,njadikan gumpalan awan dari

butiran-butiran es di langit, dan dengan menjadikan butiran-butiran es

tersebut turun.

Para ahli bahasa Arab lain menolak penafsiran demikian dan

berkata: Tidaklah mastrknya g-4 kecuali pasti memiliki makna yang

bisa dipahami, yang suatu kalimat tidak akan bisa dan tidak akan

benar bila tidak menggunakannya. Oleh karena itu, ia menunjul&an

makna tab'idh.

Mereka- berkata: Malara ungkapan, -l-'ry O( A* 'H ,tg
*rb adalah, "Apakah ada hujan y*g -"rii.npa kalian? Apakatr ada

pembicaraan yang terjadi di antara kalian? 
c

Mereka juga mengatakan batrwa makna ungkapan, 'SlS
'P;.:GF i rLi "Dan Allah akan menghapuspan dari lamu

sebagian lresalahan-kesalahanmu,' (Qs. Al Baqarah l2l:27l) adalah,

"Allah akan menghapuskan darimu sebagian kesalahan yang Dia

kehendaki dan inginkan. Juga fimran-Ny4 ;;.:r$)q a {pi'nliiJ
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"Dan Allah (iuga) menurunknn (butiran-butiran) es dari langit,
(yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung."

(Qs. An-Nuur fzal: a!. Jadi, dibolehkan membuang b du, );.b
dan tidak boleh membuangnya dari kata Jtjajt sehingga takwil
maknanya adalah, );. JA iA( ilfut ',y J:iJ "Dan Allah fiuga)
menurunkan dari langif p"*-pu-aan (gumpalan-gumpalan awan

seperti) gunung-gunung butiran-butiran es." Kemudian g4 aimasul*an
kepada )lJl, k.r"rra s:/! menurutnya ditafsirkan dari JLAf, Vrlrri
penrmpamruill butiran €s, dan gunung dijadikan sebagai

perumpamaan. Dan gunung-gunung disini adalah gunung es, maka

tidak boleh g4 dibuang dari J[+jl, sebab ia menunjulkan batrwa yang

ada di langit yang darinya butiran es turun merupakan perumpilnaan

gunung es.

6-; Uoteh dihilangkan dari kata s.jt karena kata r'.jf
merupakan tafsiran dari tata J6ifir, seperti perkataan, t3; 9>V: a*
dan ;-i-;',e ylJ.) q:, ,,r{kr memiliki dua liter minyak."

Maksudnya bukanlah icu memiliki literan, akan tetapi maksudnya

adalatr ukuran. I^di,',H boleh dimasukkan atau dikeluarkan dari

sesuatu yang ditafsirkan.

Demikian juga dengan kata dari langit, berupa perumpamaal

gunung dan bukan gunung.

Mereka berkat4 "Jika redaksinya, A ,t7-Jrt A JA'C1:$-c

)l-i ,t kemudian kata Ju-+rjt yang kedua dihilang(an, maka ini

fipgrUofg*an, seperti kamu katakan, l6i.Jl 
'U'Crt yang maksudnya

trtib ptilJt 'U'dsi "Aku makan seUagian makanan." Kemudian kata

ltihjl dihilangkan dan huruf g4 tetap ada.3sr

35r Al Farra' dilamMa'ani Al Qur'an (A256,257).
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai hal ini

adalalr, kata's4 tidak masuk dalam sebuah kalimat kecuali memiliki

makna yang bisa dipahami. Kadang-kadang dibolehkan

menghilangkannya, dan kadang-kadang dibutuhkan keberadaannya

sebagai petunjuk yang nampak dari kalimat tersebut. Adapun ketika

terjadi dalam sebuah kalimat tidak memiliki makna dengan

memasukkanny4 maka hal ini telah disebutkan sebelumnya, bahwa

itu tidak diperbolehkan.

Makna masuknya 'rH dalam 
-&'#rVW 

"Maka

makanlah dari apa yang ditangkapnya untulonu," adalilr "littab'idh"
jika binatang buas menangkap untuk majikannya hewan-hewan yang

dagingnya telah Allatr halalkan, sedangkan kotoran dan darahnya

diharamkan. Allatr berfirman,'&'#, f|W uMaka maknnlah dari

apa yang ditangknpnya untulonu," oleh binatang-binatang pemburu

kalian berupa yang baik-baik yang dihalalkan untuk kalian berupa

daging, dan bukan yang diharamkan kepada kalian benrpa kotoran

seperti tinja, daratr, dan lain-lain yang tidak baik untuk kalian. hilatr
makna masuknya g, aatam ayat tersebut.

Masuknya g, aahm firman-Nya 'rL;.:eg, ifli'61:
"Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian lcesalahan-

lresalahanmu," (Qs. Al Baqaratr 127: 271) telah kami jelaskan

alasannya, maka di sini tidak perlu diulang lagi.

Masuknya g-4 aatam firman-Nya ;;jr$)q u i{Aii4!i$;
"Dan Allah fu4a) menuranlmn (butiran-butiran) es dari langit,

(yaitu) dari (gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung,"

(Qs. An-Nur [2\: a\ akan kami jelaskan jika kami tela]r sampai pada

pembahasan tentang ayat tersebut.
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Takwil firman Ailah A; ;tl31;li6 (Dan sehuttah nama
Attnh atas binatang buas itu i;;" lteupasnyall

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, )5; ;f ivli6"Dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu' (walau
melepasnya)," adalah hewan buruan yang ditangkap untuk kalian oleh
binatang pemburu kalian.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11262. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 & fi'11;li6 ,,Dan sebutlah nama Allah atas

binatang buas itu (wahu melepasnya),,, ia berkata, "Jika
kamu melepaskan binatang pemburu, maka ucapkanlah

'bismillah, dan jika kamu lupa maka tidak apa-apr.n352

11263. Muharnmad menceritakan kepada karri, ia berkata: Ahmad
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepadakami dari As-Suddi, tentang firman-Ny4 ntl li;l'*,,$ "Dan sebutlah nama Altah atas binatang buas in
(waWu melepasnya), " ia berkata, "Jika kamu melepasnya

untuk berburu maka sebutlah rurma Allah."353

Ibnu Abi Sfibah dalam Mushannaf (4/605) dan Al Baihaqi datrrrn ganan ll
Kubra (91240).
Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur yang ada pada kami. Al
Baihaqi dalam sunan Al Kubra (91283-240) dan Ibnu Abi syaibah dalam
Mus hannaf (4 I 605, 606).

352

353
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Takwit firman Allah: vl$,'e;'if i'fXrfit; (Dan

bertalcwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab'

Nva)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Takutlah watrai

sekalian manusia, terhadap apa yang diperintahkan dan apa yang

dilarang. Berhatil-hatilah dalam hal itu sekiranya kamu

menentangnya, memakan hewan buruan binatang pemburu kalian

yang tidak terdidik, atau hewan buruan yang tidak ditangkap untuk

kalian tetapi ditangkap untuk dirinya sendiri, memakan hewan dan

sembelihan yang tidak disebut nama Allah berupa hasil perburuan dan

sembelihan para penyembatr berhal4 penyembah patung, dan orang-

orang yang tidak mengesakan-Nya. Sesungguhnya Allah telah

mengharamkan itu semua kepada kalian, maka jauhilah."

Kemudian Dia menakut-nakuti merek4 bahwa jika mereka

melakukan hal itu, maka sesungguhnya Atlah sangat ce,pat hisab-Nya

rmtuk orang yang Dia adakan perhitungan di antara kalian atas

nikmat-nikmat-Nya dan syrkur orang yang beryukur di antara kalian

atas apa yang Dia karuniakan dengan berbuat taat ke,pada-Nya

terhadap apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang. Dia menjaga

semua itu dalam diri kalian, tidak ada sedikit pun yang tersembunyi

dari-Nya, sehingga Dia akan membalas orang yang taat di antara

kalian karena ketaatannya dan orang yang melakukan maksiat karena

kemaksiatannya. Dia menjelaskan untuk kalian balasan kedua

kelompok tersebut.

ooo
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{tvq K "b a"$I t;'}'uji i$r'J:{^i & # ;A

"Padn hmi ini dihnlall<nn bagwrru yorr.lg baik baik. Malcmran
(senrbelihan) orang.otdrrg ymw diberi AlKitah ituhalal

bagimu, dm mal<man l<flrru halal Dula bagi muela. (Dan
dihf,lall<f,nmengawini)warita-wanitayangmuf aga

lrcJwrlmatan ili arfima wanitd-wanito yongberimon ilart
w mtit* w artita y olttg menj aga l<eh'ormafun di antar a ot olttg -

ordtrg ydrrg diheri N Kitab sebehr.ml<anu" bilalrarrru telah
nerrtayar naslawin merel<a dengan malcs'ud mailcahinya,

finak dengan mal<sudberzina dnn finnk bula)
menjailil<armya gundik g.mdik. Barmtgsidpd yarrg lrnfir

sesudahberiman(ddakmenerimalwliafirJ-lrullorrnlslan)
mal@haprslah anralannya dmr ia dihari al,hirm termas:.tk

ofitng'srqn* met1tgi."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 5)

Takwit lirman Allah: 7"$1$'j'u-5iv5t"4r'& S ;A:fJL (Pada hari ini dihalatkan baghnu yang haik-baih Makanan

[sembelihanJ orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu,

dan makanan kanu halal pula bagi mereka)

e
-4rg 7 ; -#;A ;i Ul "bYrA'li#v -q #
li;ti a'j6 ii:3 q fr d"f.),i< iii{'J

@'u,#
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Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nyq $t'&B;g
uPada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik," adalatr, '?ada hari

ini dihalalkan bagi kalian, watrai orang-orang beriman, yang halal dari

sembelihan dan makanan, selain bagian-bagiannya yang kotor."

Firman-Nya, :5i"y;"S1ij'u_5i|$ "Matranan

(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu," darr

sembelihan Ahli Kitab dari kalangan Yatrudi dan Nasrani, yaitu kaum

yang diberikan dan diturunkan kitab Taurat dan Injil, sehingga mereka

menganut keduanya atau salah satu dari keduanya.

ltJL uHalal bagimu," maksudnya halal bagr kalian

memakannya selain sembelihan semua orang-orang musyrik yang

tidak memiliki kitab dari kalangan Musyrik Arab dan penyembah

berhala serta patung. Adapun orang-orang yang tidak mengakui

keesaan Allah dan memeluk agama Ahli Kitab, maka sembelihannya

haram bagi kalian.

Para ahli takudl berbeda pendapat tentang orang yang

dimaksud dalam firman-Nya, ;1{fi\}J'4$ii$ "Makanan
(sembelihan) orang-orang yang dibei Al Kitab. "

Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah semua Ahli
Kitab, baik Taurat maupun Injil, atau orang yang termasuk dalam

agama merek4 kemudian memeluk agama merek4 kemudian

mengharamkan apa yang mereka hararnkan dan menghalalkan apa

yang mereka halalkan dan semua umat lainnya.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11264. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari

Al Hakam, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa ia
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ditanya tentang sembelihan orang-orang Nasrani Arab. Ia
lalu menjawab, "Tidak apa-apa." Ia kemudian membaca ayat,
'&:f9& &A "Barangsiapa di antara tramu

mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya

orang itu termasuk golongan mereka." (Qs.Al Maa'idah [5]:
51)."0

11265. Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib berkata:

Abdul Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khushaif menceritakan kepada kami, ia berkata: Ikrimah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abbas ditanya

tentang sembelihan orang-orang Nasrani bani Tughlab, lalu

ia membaca ayat irri, i$ilt!#iW6-$iW- "Hai orang-

orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-

orang Yahudi," sampai, ;#39&lA;; "Barangsiapa di
antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka

sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka." (Qs.

Al Maa'idah [5]: 5l).355

11266. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurralman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari

Ilcimah, dari Ibnu Abbas, riwayat )rang sama.

11267. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Atsmatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Said bin
Bisyr menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan

dan Ikrimalu bahwa keduanya tidak mempermasalahkan

Al Baihaqi dalam Al Kubra (91217), Malik dalam Al Mtmaththa' (2/489), dan
Ibru Abi Hatim (4/1156, 1157).
Ibid.

354

355
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sembelihan orang Nasrani bani Tughlab dan memperistri

perempuan-perempuannya. Keduanya membaca ayat, ii
'&fi|'tgiry "Barangsiapa di antara kamu mengambil

merelca menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu

termasuk golongan mereka." (Qs. Al Maa'idah [5]: 51).3s6

11268. Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi me,nceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadatr,

dari Al Hasan dan Sa'id Al Musayyab, bahwa keduanya tidak

mempermitsalahkan sembelihan bani Tughl ab.3s7

11,269. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman

menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Asy-

Syabi, bahwa ia tidak mempermasalahkan sembelihan

orang-orang Nasrani bani Tughlab. Ia lalu membasaayat, (s
(;i$:'o( "Don tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam

[9]:64).3s8

11270. Ibnu Baslayar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan

kepadaku, keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibnu Jwaij mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku

tentang sembelihan orang Nasrani Arab, "Dimakan, karena

mereka dalam agama adalah Ahli Kitab dan me'nyebut narna

Allah."35e

Al Muharrir Al Wajiz (A$9\ dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5r9).
Ibid.
Al Muhadr Al Wajiz(U159).
rbid.
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ll27l. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan ke,pada

kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia
berkata: Atha berkata, "Mereka mengakui agama kitab
i6r.w36o

L1272. Yaqub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Ulayyatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syubah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada

Al Hakam, Hammad, dan Qatadah, tentang sembelihan

orang Nasrani bani Tughlab. Mereka menjawab, "Tidak apa-

apa-"

Ia berkata: Al Hakam membaca ayat, -1ii i-l.i$# i#
e:.1Jy4$i( "Dan di antara mereka ada yang buta iung,
tidak mengetahui Al Kitab (Taurat), keanali dongengan

bohong betaka." (Qs. Al Baqaratr [2]: 78).36t

11273. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari
Ilcimah, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Makanlah sembelihan

bani Tughlab dan peristrilah perempuan-perempuan mereka

karena Allatr SWT berfirman dalam Kitab-Nya 66-4iqY-
e fry'& lA ;;V'tA;, ;#rt it d;:!t6 i,A1 b3;i t' Hai
orang-orang yang beriman, janganlah lcamu mengambil
orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-

pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi
sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil

t* Ibid.
36r lbid.
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merekn menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu

termasuk golongan mereka." (Qs. Al Maa'idah [5]: 51)

sekalipun mereka tidak termasuk golongan mereka keculai

dengan perwalian, berarti termasuk golongan mereka."362

11274. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu lJlalryatr menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Arubah, dari Qatadah, bahwa At Hasan tidak

mempermasalahkan sembelihan orang Nasrani bani Tughlab,

ia berkata, "Mereka menganut agama2 dan itu (Nasrani)

adalah agama me,reka. "363

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksud orang-orang yang

diberi Al Kitab dalam ayat ini adalah orang-orang yang diturunkan

kepada mereka Taurat dan kljil dari kalangan bani Israil dan

keturunan mereka. Adapun orang asing di antara mereka dari umat-

umat lainnya yang menganut agama, bukanlah bani Israil, sehingga

tidak dimaksud dalam ayat ini dan tidak halal sembelihanny4 karena

mereka bukan yang diberi Kitab sebelum Islam.

kri adalah pendapat yang dinyatakan oleh Muhammad bin Idris

Asy-SyafiI 
-yang 

diceritakan kepada kami dari Ar-Rabi-, dan yang

menalorilkan hal ini adalah pendapat sahabat dan kalangan tabi'in

yang membenci orangNasrani Arab.

Orang-orang yang mengharamkan sernbelihan orang Nasrani

Arab, berpegangan pada riwayat-riwayat berikut ini:

* Ibtd.* Ibtd.
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11275. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Ulay5rah menceritakan kepada kami dari Ay1,ub, dari
Muhammad, dari L]baidah, ia berkata: Ali RA berkata:

"Janganlah kalian memakan sembelihan orang Nasrani bani
Tughlab, karena mereka memegang kenasranian dengan

merninum axak."3fl

11276. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan

kepada kami dari Ibnu Sirin, dari l-lbaidah, dari Ali, ia
berkata, "Janganlatr kalian memakan sembelihan orang

Nasrani bani Tughlab, karena mereka tidak memegang

kenasranian sedikit pun kecuali de,lrgan me,minum .111.,365

11277. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Bakar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hisyam menceritakan kepada kami dari Muhammad bin
Sirin, dari LJbaidah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ali
tentang sembelihan orang Nasrani Arab, lalu ia menjawab,

"Janganlah dimakan sernbelihan mereka, karena mereka

tidak berhubungan dengan agama mereka kecuali dengan

meminum arak."366

11278. Ali bin Sa'id Al Kindi menceritakan ke,padaku, ia berkata:

Ali bin Abis menceritakan kepada kami dari Atha bin As-
Sa'ib, dari Abu Al Bakhtari, ia berkat4 "Ali melarang karrri

dari sembetihan orang Nasrani Arab."367

3n Abdurrazzaq dalam Mushannaf (4t 485, 8570).

il fi;ti"* 
telah dijelaskan sebelumnya.

367 Al Baihagi dalam sunan (91284) dan Abdunazzaq dzlzm Mushannaf (4t4g5,
8570).
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11279. Ibnu Al Mutsanna me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan ke'pada kami, ia berkata:

Syubatr menceritakan kepada kami dari Abu Hamzatl Al

Qashshab, ia berkata: Aku mendengar 1{uhammad bin Ali
bercerita dari Ali, bahwa ia membenci sembelihan orang

Nasrani Arab dan sembelihan orang Nasrani bani Tuglrlab.368

11280. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Sa'id bin Jubair,

dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Janganlah kalian memakan

sembelihan orang Nasrani fuab dan sembelihan orang

Nasrani Amsnia.r369

Abu Ja'far berkata: Khabar'Htabar dari Ali RA ini

menunjukkan bahwa Allah SWT melarang sembelihan orang Nasrani

bani Tughlab, karena mereka tidak menjalankan syariat Nasrani. Hal

ini disebabkan mereka enggan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh

orang-orang Nasrani dan mengharamkan apa yang dihararnkan selain

fthamer. Barangsiapa menganut suatu agaln4 sementara ia tidak

berpegang padanya sedikit pun, maka ia lebih pantas dianggap tidak

menganutrya daripada dianggap sebagai penganutrya. Oleh kare'lra

itu, Ali RA melarang memakan sembelihan orang Nasrani bani

Tughlab bukan karena mereka tidak termasuk bani Israil.

Jika demikian, maka sudatr menjadi kesepakatan bahwa

dihalalkan memakan sembelihan semua orang Nasrani dan Yahudi,

memeluk agama Nasrani atau Yatrudi, menghalalkan apa yang mereka

Takhrijnya telah dijelaskan sebelurnnya.

HR- Al Baihaqi daJiam Al Kubra (91284) dad Ali dan Umar RA.

368
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halalkan, dan melrgharamkan apa yang mereka haramkan, baik dari

kalangan bani Israil maupun lainnya.

Jadi, jelaslatr kesalahan yang dinyatakan oleh Asy-Syafi
menge,nai hal ini dan takwilnya tentang finnan Allah, \;'j'ujii$
:{iL it$l "Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al
Kitab itu halal bagimu," bahwa itu adalatr sembelihan orang-orang

yang diberi kitab Taurat dan Injil dari kalangan bani Israil, dan

benamya pendapat yang menyalahinya, serta pendapat orang yang

berkata, "Setiap orang Yahudi dan Nasrani halal sembelihannya dari
semua kalangan keturunan Adam."

Adapun makanan yang Allah firmankan, l"Sl$]irit
"Malcanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab,,
maknanya adalah sembelihan. Senada dengan pendapat kami adalah

pendapai para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11281. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,
keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari
Laits, dari Mujahid, tentang firman-Nya, 11$11jj'ujii1:t:{i'b "Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al
Krtab itu halal bagimu," ia berkat4 "Maksudnya adalah

senrbelihan."3To

11282. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakarn

menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Muhammad
bin Abdirrahman, dari Al Qasim bin Abi Bazrah, dari
Mujahi4 tentang firman-Nya, *ib ;iglf,j'"5ii$

3ro Ibnn Abi sribah dalam Mushannaf (6t434) mlalui jalur wa&i &ri su8ian,
dari Laits, dari Mujahid"

-
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"Malcanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab

itu halal bagimu," ia berkat4 "Maksudnya adalatr

sembelihan metreka. " 
37 I

11283. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Laits, dari

Mujahid, riwayat yang sama."372

11284. Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Nu'aim dan Qubaishah menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Laits, dari

Mujahi4 riwayat yang sama.37'

11285. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapaklru

menceritakan kepadaku dari Su$mn, dari Laits, dari

Mujatrid, riwayat yang sama.

11886. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin

Sulaiman Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Abu

Sanan, dari Laits, dari Mujatrid, riwayat yang sama.37a

t1287. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa" dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.3'5

11288. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid dalam tafsir (300).
Ibnu Abi Syaibah dalan Mushannaf (61434) melalui jalur Waki dari S"fyaq
dari Laits, dari Mujahid. i
Ibid.
Ibid.
Mujahid dalam tafsir (300).

37t
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Mujahid, te,ntang firman-Nya, lSiL it$113j'u-iii,Cf,
"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab
itu halal bagtmu," ia berkata, "Maksudnya adalatr

sembelihan Ahli Kitab. "376

11289. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari
Ibranim, tentang firman-Nya, !(i"b i{$1\;,;1'"-i^e,
"Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab
itu halal bagimu," ia berkat4 "Maksudnya adalatr

sernbelihan metreka. "377

11290. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan ke,pada kami dari Mughiratr, dari Ibratrim,
riwayat yang sama.378

lt29l. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Mughirah, dari
Ibrahim, riwayat yang sama.37e

11292. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&,xrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-
Tsauri mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari
Ibratrim, riwayat yang sama.38o

11293. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Nu'aim dan Qubaishah me,nceritakan kepada kami, keduanya

Ibid.
Abdurrazzaq dalem tafsir (3 I l2\.
rbid.
rbid.
Ibid.

376
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berkata: Sufran menceritakan kepada kami dari Mughiratr,

dari Ibrahim, riwayat yang sama.38l

11294. Al Mutsanna menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhatr,

dari Ibnu Abbas, turtang firman-Nya, L l";Sl;'jt-:tii16
fi 'Uot-nan (sembelihan) orang-orang yong diberi Al
Kitab itu halal bagimu," ia berkat4 "Maksudnya adalatt

sembelihan mereka. "382

11295. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Mala
bin Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid
menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan,

riwayat yang sama.383

11296. Bisyr me'nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepadakami dari Qatadatr, tentang finnan-Nya, $j'"$iil$
ltiL ;t$l "Makanan (sembelihan) orang-orang yang

diberi Al Kitab itu halal bagimu," ia berkata, "Maksudnya

adalah sembelihan mereka. "3 
84

1L297. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, tentang firman-Ny4 !(i"b A{rt$}'u$ii1:;
"Malcanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab

rbid.
As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (3124), Al Qurthubi dalam tarfsk (6176),

dan Ibnu Katsir dalam b,fslr (5177).

Ibid.
Ibnu Katsir dalam tafsir (5177).
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itu halal bagimu," bahwa maksud lataz;n pf-iia.tr adalah

sembelihan.3E5

11298. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: tlbaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengil Adh-Dhahhak berbicara,

tentang firman-Nya, *i'b 1i$113j'uiii:GE3,,Matmnan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal
bagimu," ia berkata, "Allatr menghalalkan bagr kita makanan

dan perempuan merek". 11386

11299. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Bapa}&u menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: BapaHru menceritakan

kepadaku dari bapalary4 dari Ibnu Abbas, batrwa firman-
Nyq lsiL;i(j11jJ'uiii\rg,,Matranan (sembetihan)

orang-orang yang dibert Al Kitab itu halal bagimu,,,
maksudnya adalah, Allah menghalalkan untuk kita makanan
dan perempuan mereka. "387

11300. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya
kepadanya 

-yakni Ibnu Yazid- tentang sesuatu yang

disembelih untuk gereja dan dengan menyebut nrma gereja.

Ia menjawab, "Makanan mereka halal unfuk kita dan

makanan kita halal unfuk mereka."388

Ibid.
Kami tidak menemukannya selain pada Ath-Thabari. Lihat tentang hal ini dari
para mufassir dan Ibnu Katsir dalam tafsir GnT.
As-suyuthi d^lamAd-Durr Al Mantsur (3t25),Al eurthubi dalam tafsir gnq,
danlbnuKatsir 6nT.
Ibnu Katsir dalam tafsir 6 nT.
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11301. Yrurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

me,ngabarkan kepada karni, ia berkata: Mu'awiyah

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Azh-Zrahnyatr Hudairbin

Kuraib, dari Abu Al Aswad, dari Umair bin Al Aswad,

bahwa ia bertanya kepada Abu Ad-Darda tentang kambing

gbas yang dise,nrbelih untuk gereiq Jirjis berkata,

"Hadiahkanlah itu untukny4" apakatr kita boleh

me,makannya? Abu Ad-Darda menjawab, "Ya Allahr tidak

apa-apa! Mereka adalah Ahli Kitab, makanan mereka halal

untuk kita dan makanan kita halal untuk mereka." Kemudian

ia memerintahkan unfuk memakannya.3se

Firman Allah, '{1, #$ "Dan makanan lamu halal pula

bagi merefta, " maksudnya adalah, "Se,lnbelihallrnu, watrai omng-

orang beriman, halal bagi Ahli Kitab."

Takwit lirman Allah: 1j'3't 5l e X#V {;iii'u, i;i;{ft
"byA'li#uftll# .;-i#'6i\ (Dan dihalatkan mengawiniJ

wanita-wanita yang meniaga kehormatan di antara wanita-wanita

yang beriman dan wanita-wanita yang meniaga kehormatan di

antara orang4rrang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu

telah membayar maskawin mereka)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, tfiiiiAi;#{ft
"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga

lrehormatan di antara wanita-wanita yang beriman," adalah, "Allah

menghalalkan bagr kalian, watrai orang-orang beriman, wanita-wanita

3te Abu Hayyan dalam Al Bahr Al Muhith (4/183).
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yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman.

Mereka adalah wanita-wanita merdeka yang ingin kalian kawini.,,
,# n6,$Ji t;J lr-i;f 'a !i":#V,,oo, wanita-wanita yans

menjaga lrehormatan di antara orang-orang yang diberi At Kitab
sebelum kamu," maksudnya adalatr orang-orang merdeka dari
kalangan yang diberi Al Kitab. Mereka adalah orang-orang yahudi

dan Nasrani yang beragama dengan apa yang ada dalam Taurat dan

ktjil sebelum kalian, wahai orang-orang yang beriman kepada
Muhammad SAW dari kalangan Arab dan semua bangsa lainnya.

Dibolehkan pula mengawininya "byA'li#U T;!, B it a tramu

telah membayar masknwin mereka," yakni jika kalian telah membayar
wanita yang kalian kawini dari kalangan wanita-wanita yang menjaga
kehormmatan di antara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita
yang mejaga kehonnatan di antara mereka.

"bJ{A"Maskawinmereka,,,maksudnyaadalahmaharmereka.

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang maksud lafazh
crt;:;rji "wanita-wanita yang menjaga rrchormataz," daram firrran-
Nyq '# n6tj\ij,J S-,it';rt#;:y, *;Aieu*rfi3 ,,(Dan

dihalallran mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di
antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum
kamu."

sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah khusus
wanita-wanita merdeka, baik yang tidak menjaga kehonnatan maupun
png menjaga kehormatan.

Mereka mernbolehkan menikatri wanita merdek4 baik
kal"ngan mukmin maupun Ahli Kitab, yahudi mauprm Nasrani, dari

-

-
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bangsa manapun, baik yang menjaga kehormatan maupun tidak.

Mereka mengharamkan menikatri budak Ahli Kitab dalam keadaan

apa pun, karena Allah SWT mensyaratkan menikahi budak adalatt

yang beriman, berdasarkan firman-Nya" itsg'&W{ A
*$ F*l i # ;Ka' 6 ;;,#i;1 #5iU.
"Dan barangsiapa di antara lcamu (orang merdela) yang tidak anhtp

perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdekn lagi beriman, ia

boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu

miliki." (Qs. An-Nisaa' $l:25).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

1L302. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujatrid, tentang firman-Nya , 6;i\ ,;J lr-$t'u f#V
"Dan wanita-wanita yang meniaga kehormatan di antara

orang-orang yang diberi Al Kitab," ia berkatam "Maksudnya

adalah wanita-wanita merdeka. "3s

11303. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi

Najrh, dari Mujahid, tentang firman-Nya" .Siti'nfi$t
-# n5';3113J 'u-$l iriiri;iV "@an dihatauran

mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di

antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang

menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al

3e0 Ibnu Abi Syaibah dzlam Mruhannaf (3/430), As-Suyrthi dilarm Ad-Dun Al
Mantsur (3125), dan Al Mawardi dalmAn-Nulut wa Al Uyn (Ufi).
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Kitab sebelum kamu," ia berkata, "Di antara wanita-wanita

merdeka."39l

11304. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq

bin Syihab, bahwa seorang laki-laki menthalak istrinya,

sedangkan saudari perempuannya dipinangkan kepadanya,

dan perempuan tersebut telah melakukan keburukan. Ia Qaki-
laki tersebut) lalu mendatangi Umar untuk menceritakan

peristiwa tersebut. Umar lantas berkat4 "Bagaimana

menurubnu?" Ia menjawab, "Saya tidak melihatnya selain

kebaikan!" I-Jmar lalu berkata, "Nikahilah dan jangan kamu

memberitakan ft eburukannya). " 
3e2

11305. Ibnu Abi Asy-Syawarib menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulaiman Asy-Syaibani menceritakan kepada kami, ia
berkata: Amir menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

"Seorang perempuan dari kalangan kami, dari suku Hamdan,

telah berbuat zina. Seseorang yang mempercayai Nabi SAW
men-jilid-ny1 kemudian perempuan tersebut bertobat.

Mereka lalu mendatangi Umar sambil berkata, 'Kami
menikatrkannya dan buruk sekali keadaannya!' Umar lalu
berkat4 'Jika ia (perempuan tersebut) sampai kepadaku dan

kalian menyebutkan kata itu, maka aku akan menghukum
kalian dengan hukuman yang berat'."3e3

Ibid.
Al Bahr Al Muhith (4ll8/.).
Kami tidak menemukan atsar ini dengan lafazh demikian, akan tetapi lihat

melalui Hannad dalaar Az-Zuhd (21 il7).
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11306. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami dari Qais bin Muslim,

dari Thariq bin Syihab, batrwa seseorang hendak

menikalrkan saudara perempuannya, maka ia (saudara

perempuan) tersebut berkata, "Aku takut bapakku menrbuka

aibku," sedangkan ia telah berzina. Saudara laki-lakinya itu

lalu mendatangr Umar. Umar berkata, "Bukankah ia telatr

bertobat?" Ia menjawab, "Ya." Umar berkata,

"Nikahkanl2fu.rr3e4

ll3o7. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata Abu

Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syubatt

menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid, dari

Asy-Syabi, bahwa Nubaisyatr 
-seorang 

perempuan dari

suku Hamdan yang berzina- hendak bunuh diri. Namun

mereka menemukannya dan menyelamatkannya' sehingga ia

bertobat. Kemudian mereka mengadukannya kepada Umar'

Umar pun berkata, "Nikahkanlatr ia seperti nikahnya wanita

muslimah yang menj aga kehormatan."3e5

11308. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Watrhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amir, batrwa seorang laki-

laki dari Yaman mendapati saudara perempuannya telah

berzin4maka ia menyayatkan pisau ke urat lehernya, rulmun

ia sempat diselamatkan, kernudian lukanya diobati sarrrpai

akhirnya ia bertobat. Pamannya itu lalu membawanya

Ibnu Abi Syaibah (3/541).

Al Harits bin Usarnah dalzmMusnad (kwa'id Al Haitsami) (21559)'
39,1
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bersama keluarganya ke Madinatr. Perempuan tersebut lalu
membaca Al Qur'an dan beribadah hingga menjadi wanita

yang paling banyak beribadah di antara keluarganya.

Kemudian ia dilamar melalui pamanny4 sedangkan ia tidak
mau menyembunyikan aibnya tapi juga tidak mau

menyebarkan aib keponakannya tersebut, maka ia

mendatangi Umar dan menjelaskan masalahnya. Umar

kemudian berkata, "Jika kau menyebarkan aibnya maka aku

akan menghukummu. Jika seorang laki-laki shalih mau

menerima keadaannya, maka nikahkanlah dengannya. "3e6

11309. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amir, batrwa seorang

perempuan di Yaman yang bernama Nabisah telah beruina.

Kemudian ia menceritakan riwayat yang serupa.3eT

11310. Tamim bin Al Muntashir me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Isma'il
bin Amir mengabarkan kepada kami, ia berkata, "seorang
laki-laki mendatangi Umar dan berkata, "Anakku dikubur
hidup-hidup pada masa Jahiliyatr, kerrudian alru

mengeluarkannya sebelum ia mati. Kemudian aku

menemukan Islam. Ketika anak perempuanku mastrk Islam,

ia melanggar ketentuan Allah, kemudian ia hendak bunuh
diri dengan sebilah pisau. Namun aku dapat

menyelamatkanny4 dan akhirmya ia benar-be,nar telah

bertobat. Kemudian ia dilamar. Wahai Amirul Muloninin,

Atsar-atsar serupa disebutkan slsfi ]Jannad dalamAz-ZuM (AilT dari Abdah,
dari Is'mail, dari Asy-Syabi.
Ibid.
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bagaimana posisinya setelah segala hal yang terjadi pada

masa lalu?" Umar menjawab, "Apakatr kamu menceritakan

keadaannya? Sengaja membuka apa yang Allah tutupi? Demi

AllalL seandainya kamu menceritakan keadaannya kepada

seseorang, maka aku akan menjadikanmu sebagai hukuman

percontohan bagi penduduk seluruh negeri. Nikahkanlatr ia

sebagaimana nikalrnya wanita muslimatr yang menjaga

kehormatannya."3es

11311. Ahmad bin Muni menceritakan kepada kami, ia berkata:

Marwan menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Asy-

Syabi, ia berkatq "Seseorang datang kepada Umar.

Kernudian ia menceritakan riwayat sertrpa.3ee

ll3l2. Mujatrid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin Sa'id

mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, bahwa

seorang laki-laki kedatangan seorang laki-laki yang

meminang saudara perempuannya, kemudian ia

mengabarkan batrwa saudara perempuannya telatr berzina.

Berita itu sampai kepada Umar bin Khaththab, maka Umar

memukulnya dan berkata, "Mengapa kamu menceritakan hal

itu? Nikahkanlatr dan diamlah kamu!"400

11313. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulaiman bin Harb menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Abu Hilal menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari Al

Hannad dalam Az-Zuhd (21647) dari Abdah, dari Ismail, dari Asy-Syabi, dan

Abdwrauaq dalam Mushannaf (61246) dari Ibnu uyainah, dari Ismail, dari

Asy-Syabi.
Talfirijnya rclah disebutkan sebelurnnya.

Ibnu HamdalamAl Muhalla (10128).
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Hasan, ia berkata: Umar bin Khaththab berkat4 "Aku pernah

bemiat melarang seseorang yang telah melakukan zrnadalam

Islam untuk memperistri wanita yang menjaga kehormatan."

Ubay bin Kab lalu berkata ke,padanya, "Wahai Amirul
Muhninin, syirik lebih berat daripada itu, (namun) kadang

diterima juga jika ia bertobat!"401

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksud firman-Nya
-# n;Jtii lj,J'u_$t'u xJi{yr,*;jfi .clitiKr,,(Dan

dihalallran mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di
antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga

kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum

kamu," maksudnya addah wanita-wanita dari dua kelompok tersebut

yang menjaga kehonnatan, baik budak maupun wanita merdeka.

Para pendukung pendapat ini mernbolehkan menikahnya

budak Ahli Kitab yang beragama dengan agama mereka, berdasarkan

ayat ini, dan mengharamkan pezina dari kalangan wanita muslim atau

Ahli Kitab.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11314. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang

firman-Ny4,# n 6.SJi l;,J t_$l A t#;V,,Dan wanita-

wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang
yang diberi Al Kitab sebelum kamu," ia berkat4 "Maksudnya
adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya."ao2

Ibnu Katsir dalamtafsir (5/84).
Ibnr Abi S)raibah dpJam Mushannaf (31430), As-Suyuthi dalarn Ad-Dun At
Mantsur (3125), dan Abu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (4lt}4).
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11315. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid, riwayat

yang sam".oo3

11316. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari

Mutharrif, dari Amir, tentang firman-Ny4 ,-i)1 , !;{f,
# n6;3\13] "Dan wanita-wanita yang meniaga

lrehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab

sebelum lcamu," ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang

Yatrudi dan Nasrani yang menjaga kehormatan, yakni tidak

berurna dan mandi j anab at. 
ua$

ll3l7. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Fudhail menceritakan kepada kami dari Mutharrit, dari

Amir, tentang firman-Nya , :6# o.6t$i\ lj'J 'u-$ i ifi{V
"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara

orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum lamu," ia berkat4

"Maksudnya adalah orang-orang Yatrudi dan Nasrani yang

menjaga kehormatannya, yakni mandi janabat dan menjaga

kemaluannya."aos

11318. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Mutharrif, dari

seseorang, dari Asy-Syabi, tentang firman-Nya, ;Z#lft
'# nA'$Ji't;J tit "Dan wanita-wanita yang meniaga

lrehormatan di antara orang-orang yang diben Al Kitab

sebelum kamu," ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang

403 lbid.* Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (31430), As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (21296), d,n Al Baghawi dalam tafsir (2lll3).

405 Ibnu Abi Syaibah ddamMushannaf(3|43'S dantud Al Masir (21296).



$aurhAJlvlar'iilah

Yahudi dan Nasrani, yakni tidak berzina dan mandi
janabat."06

11319. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
me,ngabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Syabi,
tentang firman-Nya , ,F# 

or 6:$J\'ti| t-$t 
.a lfI*{V ,,ooo

wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-
orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,,, ia berkat4

' "Bentuk menjaga kehormatannya adalatr dengan mandi
janabat dan menjaga kemaluannya dari berbuat z:ina.,,407

11320. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ma'la bin
Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muthalrif
mengabarkan kepada kami dari Amir, riwayat yang

serupa0s

ll32l. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid
menceritakan kepada karri, ia berkata: Ibnu Al Mubaralc
mengabarkan kepada kami, ia berkata: "Aku mendengar
Suffan berkata tentang firman-Nya, ij,|'4$tlrt#i$
# ni$il "Dan wanita-wanita yang menjaga

lrchormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab,,
bahwa maksudnya adalah orang-ofimg )xang me,njaga

kehormatannya.aoe

M
$7

'(,t
4oI'

Lihat catatan kaki sebelumnya. Al Baghawi dalam tafsir (An .
Lihat catatan kaki sebelumnya. zad Al Masir (21296) dan Al Baghawi dalam
taft'r (U213).
Ibid.
Abu Hayyan dalamAl Bahr Al Muhith (4lt&4).
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1L322. Muharnmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman-Nyq VJ lr-$ i, i6V €;.8ii'ei;*rf;rt
# n;i{ji "(Dan dihalatkan mengawini) wanita-wanita

yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang

beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di

antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu," ia

berkata, "Lafazh c:ti:a-Lijl adalah cis):lilt (yang menjaga

kehormatannya)."alo

L1323. Muharnmad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadatr, bahwa

seorang perempum biasa melakukan zina dengan budaknya

dan berkata: Aku menalovilkan firman-Ny4 #;Kir,6
"Budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa' V): 25)

Qatadatr berkata: Perernpuan tersebut lalu didatangkan

kepada Umar bin Khaththab, dan para sahabat Nabi SAW

berkata kepadanya, "Perempuan ini telah menalorilkan ayat

tidak sebagaimana mestinya." Umar lalu berkat4

"Dekatkanlah budak tersebut dan cukurlah rarnbutrya." Ia

(Umar) lalu berkata kepada perernpuan itu, "Kamu setelah

ini haram bagi semua orang Islam (karena dianggap telatr

menikah dengan budaknya). "41 
I

11324. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

aro Ibnu luzi ddamtud Al Masir @296).
'rr Ibnu Katsir dalam tafsir (31240).
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berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari Ibrahim, ia
berkata tentang seorang perempuan yang berzina sebelum ia

menikah, "Ia (perempuan tersebut) tidak berhak atas mahar,

dan keduanya harus dipisahkan. "al 
2

11325. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy'ats menceritakan

kepada kami dari Asy-Syabi, tentang gadis yang berzin4 ia
berkat4 "Ia didera seratus kali, diasingkan selama setatrwr,

dan mengembalikan kepada suaminya apa yang telah

diberikan kepadanya. "a 
I 3

11326. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy'ats mengabarkan

kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, riwayat yang

sama.olo

11327. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy'ats mengabarkan

kepada kami dari Al Hasan, riwayat yang sama.als

11328. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Ulalyah menceritakan kepada kami dari Yunus, bahwa

Al Hasan berkat4 "Jika seseorang mengangg4p ishinya
beruina dan ia meyakiriryr, maka hendaklah ia tidak
mempertatrankannya. "4 

I 6

rl2 Kami tidak menemukan atsar ini dalam literahr kami.

"t lbid.o" Ibid.

ill Al Qurthubi dalam tafsir (5195).
1t6 Pfu Ibnu Abi Syaibah dalm Mushannaf dikatakan bahwa Al Hasan

memaknrhkan seor:rng suami untuk tetap merryertabankan istrinya (tidak
apabila jelas-jelas ia tahu bahwa istinya telah bcrbuat zir.e. Lihzt

Ibnu Abi Syaibah dalzm Mushannaf Q / a9[.).

I
I
(
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ll32g. Ibnu Humaid menceritakan keoada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mug[rirah, dari Abu

Maisarah, ia berkatq "Budak Ahli Kitab itu sama dengan

orang merdekanya."al7

Para atrli takwil berbeda pendapat te,ntang hukum firman-Nya,
,# n;t6ii'r;J t-$t iri#v,i;ii'eis:rs "(Dan

dihalallan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di

antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang meniaga

lrehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum

kamu," bersifat umum atau khusus?

Sebagian atrli takqril berpendapat bahwa ayat itu bersifat

nmum bagi w-anita yang menjaga kehormatannya, kare,na CrtltlJzrlil
adalatr U,U;;S\ (orang-orang yang menjaga kehormatannya). Orang

Islarn boleh menikatri semua wanit4 baik merdeka maupun budak,

baik ahli h,rtab harbl maupun dzimmi. Mereka beralasan de,ngan zhahir

nrman-Nya,'# n €r$JI YJ t-$t i, lt;iiiY,i;iii'n ii{iK,
"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga

lrehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita

yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al

Kitab sebelum kamu."

Maksudnya adalatr kondisinya sebagai wanita yang menjaga

kehormatannya. hi adalah pendapat yang me,ngatakan baltwa

bti.j,^ i.iJr ai sini adalah '.iil,i-iil (orang yang menjaga

kehormatannya).

1t7 Ibnu Abi Syaibah dalxn Mushannaf Qla7O.
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Sekelompok ahli takwil mutaqaddimin dan muta'akhirin

berpendapat bahwa maksud firman-Ny4 'u !{JiY {;iti'uU*;XS
# n$tJll;'J r-$ "(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita

yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan

wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang

diberi Al Kitab sebelum lcamu," adalah wanita merdeka, dan ayat

tersebut bersifat umum, sehingga menikatri semua wanita merdek4

baik Yatrudi maupun Nasrani, boleh, bal/r- harbi maupun

dzimmi, dari bangsa manapun.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11330. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id dari Qatadatr,

dari Sa'id bin Al Musayyab dan Al Hasan, bahwa keduanya

tidak mempermasalatrkan menikatri wanita Yahudi dan

Nasrani, mereka berkat4 "Allah menghalalkarmya bag
orang yang berilmu."al8

Asy-Syafi dan yang se,pendapat de,ngannya berpendapat

bahwa maksudnya adalatr kfiusus pernikahan Ahli Kitab bani Israil,

bukan semua kalangan yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.ale

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah wanita

Ahli Kitab yang memiliki jaminan dan perjanjian dengan kalangan

Islam (dzimmi). Adapun ahli kitab yang tidak memiliki jaminan dan

perjanjian dengan kalangan Islam (harbi), maka wanitanya haram bagi

orang Islam.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan secara rDakna dari Al Hasan. Lihat Ibnu Abi
Sfibah d"lqri Mushannaf (31476).
Lihatpendapatlmam Syaf i dzlilmAl Umn(41285).

4t8
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11331. Ibnu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Uqbah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Fazari menceritakan kepada kami dari Suffan

bin Husain, dari Al Hakan, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, "Di antara wanita Ahli Kitab ada yang halal bagi

kita, dan ada juga yang tidak halal bagi kita. Allah berfirman,

rrfr (ia v 6i;?_7, ;st,.A\f', fi 5;41-S O-$\$rs
\k A,', {'?s1l},3 <-r-51 G .#"i.'u-"- 6i.-i;7; A;;
i-brt 'Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada

Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan merela

tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah

dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang

benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al
Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jiryah'.
(Qs. At-Taubah [9]: 29).

Bagl yang menrberi jiryah maka wanitanya halal bagi kita,

sedangkan yang tidak merberi jizyah maka wanitanya tidak

halal bagi kita."

AI Hakam berkata, "Sa)ra menyebutkan ini kepada Ibrahim,

dan ini menrbuatnya terkejut."a2o

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang paling

benar adalah yang mengatakan bahwa maksud firman-Ny4 3:;Z{ft
# n6531|:,J t-$t a ii;ii;v .*fi e u(Dan dihatauran

mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara

wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga

I
{

{
!

ar Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (611779).

i
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lrchormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum

kamu," adalah para wanita merdeka dari kalangan umat Islam dan

Ahli Kitab. Itu karena Allatr SWT tidak mengizinkan pernikahan

budak laki-laki dengan wanita merdeka, dan para budak perempuan

dibolehkan untuk laki-laki merdeka de,ngan syarat budak-budak

perempuan tersebut Islam.

Allah SwT. me_nyebutkan, ?4- J S ;8.{v W { A*F\FX G ;*1 jKs;l u;-,*$ #3t "Dan
barangsiapa di antara knmu (orang merdeka) yang tidak culatp

perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia
boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu

miliki." (Qs. An-Nisaa' [4l:25)

Jadi, tidak diperbolehkan kecuali budak tersebut Islam. Jika

maksud firman-Nya, 6)(J\G,J 'u$l AUJI|V cfi{i'ni-t*:Xr;
"(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga

lrehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita
yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al
Kitab," adalah 'r;s.Wiit (orang yang menjaga kehormatannya), maka

budak yang menjaga kehormatannya juga termasuk dalam

pembolehan, sedangkan orang yang tidak menjaga kehonnatan dari

kalangan merdeka Ahli Kitab dan Islam tidak termasuk di dalamnya.

Allah SWT menghalalkan bagr kita wanita merdeka Islam,

meskipun ia (wanita tersebut) telah melakukan perzinaan, berdasarkan

firman-Nya,'AT;bfrq'"'u=*t5-K4$..JiWf ,,Dan

lrawinlranlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-

orang yang layak (berlcawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempltan." (Qs. An-Nuur
p\:32).

t
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Kami telah menunjukkan kesalatran pendapat yang

mengatakan, "Tidak halal menikahi wanita yatgberzina dari kalangan

Islam dan Ahli Kitab bagi orang Islam laki-laki," di lain tempat, maka

tidak perlu diulang di sini.

Menikatri wanita merdeka Islam dan Ahli Kitab, halal bagi

orang Islam laki-laki, baik telah beruina maupun tidak berzin4 dzimmi

maupun harbi, dengan syarat tidak ada kekhawatiran bagi yang

menikatri tersebut akan nasib anak yang akan dipaksa kafir, dengan

zhahir firman-Nya, e 6)$Ji'rj'J tit A a{#V *i!r 'n 3e;X6
:$X3 "1Oon dihalatkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga

lrehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita

yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al
Kitab sebelum knmu."

Adapun pendapat yang mengatakan batrwa maksud firman-

Nya tersebut adalatr khusus wanita Ahli Kitab bani Israil, adalah

pendapat yang tidak perlu dijelaskan karena bertelrtangan dengan

pendapat mayoritas ulama tentang kehalalan wanita Yahudi dan

Nasrani.

Kami telah cukup menunjukkan kekeliruan pendapat ini
berdasarkan qiyas di lain tempat, sehingga di sini tidak perlu diulas

lag.

Takwil firman Allah: "6fA li#tr$| @ila kamu tetah

membayar mas hawin mereka)

fata itr adalah pengganti yang diberikan oleh suarrri kepada

istrinya untuk bersenang-sexrang dengannya, yakni mahar.
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Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11332. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Shakih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
firman-Ny4 "grA'6frt, ,,Kamu telah membayar
maskawin merelca," batrwa maksudnya adalah mahar
mereka.a2l

Takwil firman Allah: 9t3J -gdi{; (#,fr, fi 'q#
(Dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan
tidak [p ulal m enj adikannya gundik-gundik)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Dihalalkan bagi
kalian wanita-wanita yang me4jaga kehormatan di antara wanita-
wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari
kalangan Ahli Kitab sebelum kalian. Kalian menjaga kehormatan
(melalui pernikatran) tidak dengan maksud berzina dan tidak pula
menj adikan mereka sebagai gundik-gundik. "

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 A* ,,Dengan

malcsud menikahinya, " adalah menj aga kehormatan.

ir-?)r*,'& 'Tidak dengan malaud berzina,,, maksudnya
adalatr tidak mengajak berzina dengan semua pezina, dan ia orang
yang sangat banyak berbuat zina.

.- ,1
glJll e;d)*j "rido* dengan mal<sud berzina dan tidak

(pula) menjadikannya gundik-gundik,,, maksudnya adalah tidak
melakukan penyimpangan kepada seorang wanita sehingga keduanya
saling menemani dan menjadikannya teman kencan."

12t Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/919) dan At Muharrir At Wajiz (2t36).
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Kami telah menjelaskan makna menjaga kehormatan dan

perzinaan serta pertemanan di lain tempat, sehingga tidak perlu diulas

lagi di sini.a22

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11333. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 ir_?4A, fi a* "Dengan maksud

menikahinya, tidak dengan maksud berzina," bahwa

maksudnya adalatr menikahinya dengan mahar dan bukti.

9t1.6 
-,s ;di S ;'#)A,'*'r*,, Tidak dengan matrsud

berzina," maksudnya adalah berniat zina.

gtl-,-1e;diS5 "Dan tidak (pula) menjadikannya gundik-

gundih" maksudnya adalah serang melakukan perzinaar..az3

11334. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkatq "Allah menghalalkan

bagi kita dua orang yang menjaga kehormatan, yakri dari

kalangan orang beriman dan kalangan Ahli Kitab. Gi23.*;
9l*i1 'Dan tidak (puta) menjadikannya gundik-gundik',

maksudnya memiliki pertemanan, memiliki teman

seseorang.'/24

11335. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

Lihat tafsir surah An-Nisaa' ayat23.
Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/918, 31922) dan Ibnu Jauzi dalam kd Al Masir
(2157,58).
Al Muhanir Al Wajiz (2/39) dan Ibnu Abi Hatim (31922).
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mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Al Mughirah,
dari Al Hasan, ia berkata, "Seseorang bertanp kepadanya"

'Apakah boleh seseorang melrikatri perempwm Ahli Kitab?,
Ia menjawab, 'Mengapa ia mernilih Ahli Kitab, padatral

Allah telah memperbanyak jumlah wanita muslimah? Jika
memang ia harus melakukannya, maka hendaklatr yang

menjaga kehormatan dan tidak berzina'. Lelaki itu bertanya,
'Apa ifu wanita pezina?' Ia menjawab, .yaitu wanita yang
jika seseorang menatapnya maka ia (perernpuan itu) akan
mengikutinya'."425

Takwil firman Atlah: A';r:iftqrAXtUK l;
ir#ti;S (Barangsiapa yang kafir sesudah beriman [tidak
menerima hukum-hukum rslamJ maka hapuslah amalannya dan ia
di hari akhirat termasuk orang-orang merugi)

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalah orang yang menolak
perintatr-Nya; berupa mengesakan Allah dan kenabian Muhammad
SAW, dan apa yang beliau bawa dari sisi Allah, 1lalmi keimanan yang
Allah swr firmankan, :ifr q t:; xS:u'& ;; "Barangsiapa
yang lrnfir sesudah beriman (tidak menerima hutatm-hulatm Islam)
malra hapuslah amalannya." Maksudnya adalah batal patrala
perbuatannya yang dilakukan di dunia, yang berharap kedudukan di
sisi Allah."

ir#ti;.fiA'$, "Dan ia di hari akhirat termasuk orang-
orang merugi," maksudnya di akhirat ia terrrasuk orang yang binasa,

12s Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (3/919)
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yaitu orang yang melalaikan dirinya seNtdiri akan kebaikan-

kebaikannya berupa pahala dari Allah SWT dikarenakan ingkar

terhadap Muhammad SAW dan tidak taat kepada Allah SWT.

Disebutkan batrwa maksud firman-Nya, **i& ij
"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hulatm-

hulcum Islam)," adalah Ahli Kitab. Diturunkan kepada Rasulullatr

SAW kare,na orang-orang enggan menikatri wanita Ahli Kitab. Lalu

dikatakan kepada 
- 

-o"tn 
- 
7si'b,1"$1 $J'"$i i$"$t'# U

# n 6:tJi'rj,J'u-51'u !t!{r, gi{r'a 3J#5t ? L'#W
"Dihalallran bagimu yang baik-baik" Malcanan (sembelihan) orang-

orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan lamu halal

pula bagi mereka. @an dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang

menjaga lrehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan

wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang

diberi Al Kitab sebelum l(amu."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11336. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata: "Diceritakan kepada

karni bahwa orang-orang Islam berkata, 'Bagaimana kami

memperistri wanita-wanita mereka 
-yalcni 

wanita-wanita

Ahli Kitab-- sedangkan mereka bukan dari agama kita?'

Allah SWT lalu menurunkan ayat, q t6 *fliQ ;;
ir#ti;-$i A';it:;l:' 'Barangsiapa yans kafir sesudah

beriman (tidak menerima huhtm-hulcum Islam) maka

hapuslah amalannya dan ia di hari aWtirat termasuk orang-
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orang merugi'. Atlah SWT menghalalkan menikahi mereka
bagi orang-orang yang berilmu. "426

Pendapat ahli takwil sama dengan pendapat kami.

Riwayat-riwayat yiurg sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11337. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'ammil menceritakan ke,pada kami, ia berkata:
Suffan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Juraij, dari
Atha, tentang firman-Ny4 iig" q riS X{t K i;
"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima
hulatm-hulatm Islam), maka hapuslah amalannya,,, ia
berkat4 'Allah-lah yang dimaksud de,ngan kata pLj)t 61

sini."427

I1338. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya bin

. Yarnan menceritakan kepada kami dari washil, dari Atha
tentang firman-Nya, +*:flK ;;; ,,Barangsiapa yang
l*fi, sesudah beriman (idak rnenerima huhtm-hulcum
Islam)," ia berkata, "Lafazh pUjIt maksudnya adalah

tauhid."a28

11339. Ibnu waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Su&aru dari Ibnu Juraij, dari
Mujatrid, tentang firman-Nya, tx"i,uK rij "Barangsiapa
yang knfir sesudah beriman (tidak menerima hulatm-hulatm
Islam)," ia berkata, "Maksudnya adalah kepada a1u5.,,a2e

ax Ad-Durr Al Mantsur (3/26\.n\' Abu Hayyan datam,li aair At Muhith(4/186).
n28 lbid.
42e lbid.
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11340. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

menceritakan kepadaku dari Suffan, dari Ibnu Juraij, dari

Mujahid, riwayat yang sama.o3o

11341. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad

bin Abdirahman, dari A1 Qasim bin Abi Bazzah, dai
Mujatrid, tentang firman-Nya, :;fr q t6 O*l:Uf< l;
"Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima

hulcum-hulatm Islam) maka hapuslah amalannya, " ia berkata,

"Maksudnya adalah orang yang kafir kepada Allatr."43l

11342. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujalrid, tentang firman-Nya, g.11$U1jff9 lfj "Barangsiapa

yang kafir sesudah beriman (idak menerima hulatm-hulatm

Islam)," ia berkata, "Maksudnya adalah barangsiapa kafir

kepada Allah."432

11343. Muhammad me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujalrid, tentang firman-Nya, +*:i"Uit lii "Barangsiapa

yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hulatm-hulatm

Islam)," ia berkata, "Maksudnya adalah kafir kepada

Allatr."433

n'o lbid.r3t lbid.
n'2 lbid.n" Ibid.
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ll34/.. AI Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujatrid, riwayat yang sama.o3o

11345. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, IllL 5; t6 X{U!< ;; ,,Barangsiapa

yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hulcum-hulrum

hlam) maka hapuslah amalannya," ia berkata, ,Allah SWT
mengabarkan bahwa iman adalatr tali pengikat yang kuat,

dan Dia tidak akan menerima perbuatan kecuali dengannya,

dan surga tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang-orang

5ang berim*.r/35

Jika seseorang bertanya: Bagaimana cara penalonrilan orang
yang menakwilkan firman-Nya, +"jili< iij ,,Barangsiapa yang
lrafir sesudah beriman (tidak menerima huhm-huhtm Islam),,, dengan

makna, "Barangsiapa kafir kepada Allah?"

Jawablah: Cara penakwilannya yaitu, iman adalah
membenarkan Allah SWT dan rasul-rasul-Ny4 dan agama y{Lg
dibawa oleh mereka. Sedangkan kafir adalah mengingkarinya.

Mereka berkat4 "Makna kafir kepada 'iman' adalah
mengingkari Allah dan keesaan-Nya, sehingga mereka menafsirkan
makna kata tersebut dengan yang dimaksudkannya, dan mereka

,r, Ibid.
13t lbid.
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berpaling dari menafsirkan kata tersebut berdasarkan hakikat dan

zhahir lafazh dalam bacaannya."

Jika seseorang bertanya, "Lalu bagaimana menakwilkannya

menurut makna zhahir dan hakikat lafazhnya?"

Jawablah, "Takurilnya adalah, barangsiapa menolak beriman

kepada Allah SWT dan menolak keesaan-Ny4 taat kepada perintatr

dan larangm-Nyq maka amalnya menjadi lenyap. Hal ini dikarenakan

dalam bahasa Arab kata kafir artniya ingkar. Sedangkan iman adalah

membenarkan dan mengakui. Jadi, barangsiapa menolak untuk

membenarkan dan mengakui keesaan Allah, berarti ia termasuk orang

kafir. Demikianlah cara penalorilannya. "

ooo

t*rs w6'rilAi Jt- ;i 6Lr;:rt:" <rji q4

Jy ;U:Lrri frir,\#Ii e!; Jy * fi;
;6 e 5 {p/ #oyiirxs,a g* "#oyi"i6rt

iYt ui # ;rai F 5 t{^ i; &"4 1; 5
v,ir&ii?+H;#W"+t#
"s$.ii,f.s; e; :; ru$;3a-frii L-;

5jK:3 -7;21X 
t-_{6,8-i C;

u Hai or (mg- ofi trrg y arJg b uhnan, ap abilo l<onru hendak
rneflgerial<flrJshalatrmal<abasuhlahrntl<nnwdart

tanganrnu sanpai ilengan silr'ru,, dmr sapulahl<epalanw ilart

d
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(basah) l<akhruu surrpoii derryanlrc&n matat(ak| dsrr iikn
l<frrftu iurutb mal<f, mandilah, dflrJ iiklrl<f,nru sakit dtau
ilalarn pqidlmfrrJ atntkelrtdli dmi tenpathnng air
(l@lllus) atau meny entuh peranpumr, lalu l<frnru ddak

mempuoleh air, mal(abefiayanntnrtah dengan tmah yar.g
baik (bqsih); sapulah rnil<mrru dmt tangarunu dmgan

tnnah itu. Allah finnkhendnk menyulitl<mrl<mrur, tctapi Dia
hendakmentbqsihl<frrJl<ffi udmrmenyureurnalcmtnilsnot.

N y a bagimu, sttp dy a l<flnru bu q1ntlan."

(Qs. A[ Maa'idah [5]: 6)

Takwil lirman AIIah: ii6i Jylilyrjirl <rji ik_
(Hai orang4rrang yang beriman, apabila hamu hendak
mengerjakan shalat)

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalah, "Wahai orang-orang

beriman, jika kalian hendak mendirikan shalat sedangkan kalian tidak
dalam keadaan suci untuk shalat, maka basuhlah muka kalian dengan

air, dan kedua tangan sampai dengan siku."

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang firman-Ny4 tiL
;i6i Jt-)i "Apabila kamu hendak mmgerjakan shalat," apakatr

maksudnya semua keadaan mengerjakannya? Atau sebagiannya?

Dalam keadaan bagaimana mengerj akannya?

Sebagian dari mereka berpendapat mengenai seperti yang kami
katakan, bahwa maksudnya adalah sebagian keadaan, bukan semua

keadaan mengerjakannya. Maksud keadaan di sini adalah

mengerjakannya tidak dalam keadaan suci.

Riu'ayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:
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1L346. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan ke'pada kami, ia berkata:

Llbaidillah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ikrimatt

ditanya te,ntang firman-Nya"'t-;;W61i,$i Jy f, 6y

qIA Jyt*i; "Apabila kamu hendak mengeriapan

shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai

dengan siht," apakah setiap saat berwudhu? Ia lalu berkata:

Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada wudhu kecuali karena

hadats."a36

11347. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muharrrmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Mas'ud bin Asy-Syaibani berkata: Aku

mendengar Ilaimah berkat4 "Sa'd bin Abi Waqqash

mengerjakan beberapa shalat dengan satu wudhu."437

I1348. Humaid bin Mas'adatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan bin Hubaib menceritakan kepada karni dari Mas'ud

bin Ali dari Ilaimah, ia berkata: Sa'd bin Abi Waqqash

berkat4"Shalatlatr kamu dengan sucimu selama tidak

berhadats."a3E

11349. Ahmad bin Ubdah Adh-Dhabi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sulaim bin Aldrdhar mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Aun bin Muhammad me'ngabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Ubdah bin As-

Ib,nu Jauzi d^lam Zad Al Masir Q1299').
Ibnu Abi Syaibah ddamMushannaf QAI) dan Ibnu Jauzi dalam kd Al Masir
(a2ee).
Ibid.

136

117

a3t



--

SryndhAJIt,dar'idah

Salmani, "Apa yang mewajibkan wudhu?" Ia me,njawab,

"Hadats."439

11350. Humaid bin Mas'adatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada karf, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Waqi' bin
Sahban, dari Yazid bin Tharif atau Tharif bin Yazid, bahwa

mereka bersama Abu Musa berada di pingglr sungai Dljlah,
kemudian mereka berwudhu dan mengerjakan shalat Zruhur.
Ketika terdengar suara adzan Ashar, beberapa orang

berwudhu di sungai Dijlah, maka ia berkata, "Tidak ada

kewajiban wudhu kecuali bagi orang yang berhadats."4o

11351. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada karf dari Sa'id, dari Qatadatr,
dari Tharif bn Ziyad 

-atau 
Ziyad, bin Tharif-dari Waqi'

bin Sahban, bahwa ia menyaksikan Abu Musa shalat Zhutrur

bersama sahabat-sahabatryq kemudian mereka duduk

melingkar di pinggir sungai Dijlah, kemudian

dikumandangkan adzan shalat Ashar, lalu mereka berdiri
hendak berwudhu, maka Abu Musa berkata, "Tidak ada

wudhu kecuali bagr yang berhadats."sl

11352. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan

kepada kami, ia berkata: Syubah menceritakan kepada kami,
ia berkata: Aku mendengax Qatadah menceritakan dari Waqi'
bin Sabhan, dari Tharif bin Yazid 

-atau 
Yazidbin Tharif-,

TndAl MasirQl29S).
Abdurrazzaq duJram Mus hannaf (5 I 5 5, 5 6).
Ibid.
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ia berkat4 "r{kr bersama Abu Musa di pinggu sungai

Dijlah." Kemudian ia menceritakan riwayat yang serupa.#2

11353. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Abdurrahman bin Mahdi
menceritakan kepada kami, ia berkata: Syubatr menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, dari Waqi' bin Sabhan, dari

Tharif bin Yazid 
-6fxu 

Yazid bin Tharif- dari Abu Mus4
riwayat yang sama.e3

11354. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai'menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
berurudhu di sisi Abu Aliyah shalat Zhuhur atau Ashar,

kemudian aku bertanya, "Apakah aku boleh shalat de,ngan

wudhu ini kare,lra aku tidak pulang ke keluargaku sampai

akhir waktu shalat Isya?" Abu Aliyah menjawab, "Tidak
apa-apa." Ia mengajarkan kepada kami, "Jika seseorang telah

berwudhu, maka ia tetap memiliki wudhunya sampai

berhadats-"4

11355. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Hilal menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin
Al Musalyab, ia berkat4 "(Mengharuskan) wudhu tanpa

berhadats berarti zhalim. "445

Ibid.
Abdurrazzaq dalam Mw hannaf (l I 5 5, 5 6).
As-Supthi dzlamAd-Dun Al Manstur (3127).
Ibnu Abi Sfibah dalam Mus hannaf (l I 42).

42
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11356. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal
menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id, riwayat
yang sama.e6

L1357. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Mu'awiyah menceritakan kepada kalni dari Al A'masy, ia
berkata, rtdku melihat Yahya shalat Zuhur, Ashar, dan

Maghrib dengan satu wudhu."&7

11358. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Atsam
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bersarna yahya,

kernudian aku shalat menjalankan beberapa waktu shalat

dengan satu wudhu selama belum berhadats. Ia lalu berkat4
"Ibrahim juga melalcukan png demikian.'#8

11359. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid bin Ibratrim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Al Hasan ditanya tentang seseorang

yang berwudhu kemudian menjalankan shalat lima waktu

dengan satu wudhu, ia lalu berkata, "Tidak apa-rya selama

belum berhadats."{e

11360. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya

bin Wadhih menceritakan ke,pada kalni, ia berkata: tlbaid

Ibid.
Ibnu Abi Syaibah dalam Mtshannaf (ll4l) dan Ad-h.n Al Mantsur (3127).
Ibid.
As-Suyuthi datemAd-Dun Al Mansur (3127).
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menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia berkata,

"Menjalankan beberapa waktu shalat dengan safu wudhu."450

11361. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Za'idah
menceritakan ke,pada kami dari Al A'masy, dari Amarah, ia
berkata, "Al Aswad mengerjakan beberapa waktu shalat

de,ngan safu wudhu."4sl

11362. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang fimran-Ny4 ii6i Jyli1yrfi6 <r_$i (V
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak

mengerjalan shalat," ia berkata, "Kalian hendak

mengerjakan shalat, sedangkan kalian tidak suci."as2

11363. Abu As-Sa'ib menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Abu
Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Amrah, dari Al Aswad, bahwa ia memiliki gelas minuman
yang bisa memuaskan seseorang, ia berwudhu kemudian

shalat dengan wudhu tersebut shalat lima waktu.as3

11364. Muhammad bin Abbad bin Musa menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ziyad bin Abdillah bin Ath-Thufail Al Bika'i
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Fadhl bin Al
Mubasyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
melihat Jabir bin Abdillah mengerjakan beberapa waktu

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibnu Majah dalamSunan, bab: Bersuci (51l).
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shalat dengan satu wudhu. Jika ia kencing atau berhadats,

maka ia berwudhu dan mengusap kedua sepatunya dengan
keutamaan kesuciannya. Aku lalu berkata padanya, "Abu
Abdillah, apakah kau melakukannya berdasarkan
pendapatmu sendiri?" Ia menjawab, ',Aku melihat Rasulullatr
sAVr berbuat demikian, maka aku melak,kan demikian,
sebagaimana aku melihat Rasulullatr SAW
melakukannya."45a

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, "wahai
orang-orang beriman, jika kalian bangun tidur dan hendak
mengerjakan shalat."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11365. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Orang )rang
mendengar dari Malik bin Anas mengabarkan kepadaku, ia
menceritakan dari yazid bin Aslam, te,lrtang firman-Ny4
;5Ai Jt- jif,Lrfr( <rji (i4 "noi orans-orans yans

beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,,, ia
berkata, "Maksudnya adalah, .Jika kalian bangun tidur,.',455

11366. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahb
mengabarkan kepada kami batrwa Malik bin Anas
me'ngabarkan kepadanya daxi zard, bin Aslam, riwayat yang
sauta.456

Ad-Dun Al Mantsur (3127) datAl Muharrir Al Wajiz (Ut(f|.
rbid.
Ibid.

1y
155

1ft



TofstrAdl.Thafuli

L1367. Muhammad bin At Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang '{*AW6;i,$i Jy}*fy "Apabita tcamu

hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu," ia

berkata, "Kalian hendak melakukan shalat setelatr bangun

tidur."a57

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maknanya adalah, semua

keadaan seseorang yang hendak menjalankan shalat hendaknya

memperb arui kesuciannya.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11368. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan bin Hubaib menceritakan kepada kard dari Mas'ud

bin Ali, ia berkata: Aku bertanya kepada Ilcimah, ia lalu

berkata: Aku berkat4 "Wahai Abu Abdillatr, apakah aku

boleh berurudhu untuk shalat Subuh, lalu aku pergr ke p6tr,
kemudian datang waktu Zhuhur, lalu aku shalat?" Ia
menjawab: Ali bin Abi Thalib RA berkat a fj:7t1 <rji (Jn-

elA JY'& i;'{-;' WE ;i$ti JY- fi 6Y " Hai

orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak

mengerjalcan shalat, maka basuhlah muknmu dan tanganmu

s ampai dengan s iht.' AsB

11369. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karni, ia

As-Suynthi dal"ro Ad-Dun Al Mantsur (2713) dua Ibnu Athiyah dalarm Al
Muharrir Al Wajiz (21 lffi).
Ad-Dun Al Manstur (3127).
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berkata: Syrbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

me,ndengar Mas'ud bin Ali Asy-Syaibani berkata: Aku
mendengar Ilaimah berkata, "Ali RA berwudhu untuk setiap

kali shalat, dan mernb aca ayat ifi, #tiLffr( <rji (V
't*;rw6;i,1li Jy 'Hai orang-orans yang beriman,

apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah

mulcamrt'.'459

11370. Zakaria bin Yahya bin Abi Za'idah menceritakan kepada

kami, ia berkata: Azhar menceritakan kepada kami dari Ibnu

Aun, dari Ibnu Sirin, batrwa para khalifah berwudhu tiap kali

shalat."a@

ll37l. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kalni dari Humaid, dari Anas,

ia berkata: Umar bin Khaththab berwudhu ringan, ia berkat4

"Ini adalah wudhunya orang yang tidak berhadats."a6l

11372. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Wahab bin Jarir menceritakan kepadaku, ia berkata; Syubatr

mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Maisaratr,

dari An-Nazal, ia berkata, "Aku melihat Ali shalat Zhuhur

kemudian duduk di tengatr orang-orang, kemudian ia
membawa air, lalu ia membasuh wajatr dan kedua tangannya,

mengusap kepala dan kedua kakinya, lalu ia berkat4 "Ini
adalah wudhunya orang yang tidak berhadats."a62

Ibid,
Ibuu Abi Syaibah dalan Mushannaf Qla!.
Ibmr Athiyah dalamAl Muhanir Al Wajiz (2116).
Ibid.
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11373. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari

Ibratrim, bahwa Ali menerima takaran bijiou' ke,lnudian ia
berwudhu satu kali, kemudian berkat4 "Ini adalah wudhunya

orang yang tidak berhadats."as

Ahli takwil lain berpendapat batrwa ini adalah perintah Allatr
SWT kepada Nabi-Nya dan orang-orang beriman agar berwudhu

untuk tiap kali shalat, tetapi ke,lnudian im di-nasakh dengan wudhu
yang ringan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

1L374. Abdullah bin Abi Ziyad Al Quthwani menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ya'qub bin Ibratrim menceritakan

kepada kami, ia berkata: Bapaklsu me,nceritakan kepada karni

dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Yalrya bin
Hibban Al Anshari menceritakan kepadaku, kemudian Al
Mazini, yaitu Mazin bani An-Najjar menceritakan kepadaku,

ia berkata kepada Ubaidillah bin Abdillah bin IJmar,

"Kabarkan kepadaku tentang wudhu Abdullah untuk setiap

kali shalat, baik suci maupun tidak suci, dari mana itu?" Ia
menjawab, "Asma binti Zad bin Al Khaththab

menceritakannya kepadaku batrwa Abdullatr bin Zaid bin
Hanzhalatr bin Abi Amir Al Ghusail menceritakan

kepadanya bahwa Nabi SAW diperintatrkan untuk berwudhu

tiap kali shalat, kemudian itu memberatkanny4 kemudian

diperintahkan untuk bersiwak, dan wudhu dihapuskan

$3 Lisan Al Arab (errti .a.\.
* Ibnu Athi),ah dilarmAl Muharrir Al Waiiz (2t160).
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kecuali karena berhadats. Abdullah melihat bahwa

de,ngannya ia meirdapat kekuatan, maka ia benrudhu."a65

11375. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami dari Ibnu

Ishaq, dari Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rikanah,

ia berkata: Muhammad bin Yatrya bin Hibban Al Anshari

menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku berkata kepada

Ubaidillah bin Abdillah bin lJmar, "Kabarkan kepadaku

tentang wudhu Abdullah untuk setiap kali shalat." kemudian

ia menyebutkan riwayat yaog serupa.o66

t1376. Ibnu Basysyar menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Yatrya

dan Abdurabman menceritakan kepada kami, keduanya

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Alqarnah bin
Murtsid, dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapalcnyq ia

berkata: Rasulullatr SAW berqrudhu setiap kali shalat,

namun pada tahun Fathu Makkah beliau menjalankan

beberapa waktu shalat dengan safu wudhu, dan mengusap

kedua sepafunya, maka Umar berkata, 'Engkau melakukan

sesuafu yang belurn pernah engkau lakukan!" Beliau lalu

berkata, " Aht s engaj a melahicannya."467

71377. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Waki menceritakan

kepada kami dari Suffan, dari Muharib bin Datsar, dari

Sulaiman bin Buraidah, dari bapalcnya, bahwa Rasulullah

SAW berwudhu tiap kali shalat, tetapi ketika Fathu Makkah,

465 HR- Abu Daud dalam Sunan, bab: Bersuci, dan Al Baihaqi dalar- At Kubra
(u37,39',).* Ibtd.tr7 Musli- dalxn Shahih, bab: Bersuci (86), Abu Daud dalam Sunan,bab: Bersuci
( I 72), dan Ahmad,tatxn Musnad (5/350, 35 1, 358).
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beliau menjalankan shalat lima waktu dengan satu

wudhu."468

11378. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Muharib bin Datsar, dari

Sulaiman bin Buraidah, bahwa Nabi SAW berwudhu. Lalu

menyebutkan riwayat yang serupa.a6e

11379. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr bin Hisyam menceritakan kepada kami dari

Suffan, dari Alqamah bin Murtsid, dari Ibnu Buraidah, dari

bapaknyra, ia berkata, "Rasulullah SAW shalat lima waktu

dengan satu wudhu, maka Umar berkata kepadanya, 'Wahai

Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang belum pemah

e,ngkau lalorkan?' Beliau mer{ awab,

*U',1;(*
'Alat smgaja melahtkannya, wahai (Jmar'.'A1o

11380. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Muharib bin Datsar, dari Sulaiman bin Buraidah, dari

bapakny4 ia berkat4 "Rasulullah SAW berqrudhu setiap kali

shalat, lalu ketika kota Mal*ah telah ditaklukkan, beliau

HR. At-Tirmidzi dalam Sunan, bab: Bemuci (60) dan Ibnu Majah dalam Sunan
(510).
Ini adalah atsar yang sam4 yarg diriwayatkan secara mursal, dan At-Tirmidzi
menyebutkannya dzlam Sunan ( I /90).
HR Al Baihaqi dalamAl Kubra (1/118).
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shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Ityq dengan satu

wudhu."471

11381. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Hakam bin Zruhair menceritakan

kepada kami dari Mas'ar, dari Muharib bin Datsar, dari Ibnu

I-Imar, bahwa Rasululah SAW shalat Zhuhur, Ashar,

Maghrib, dan Isya dengan satu wudhu."472

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut

kami adalah yang mengatakan bahwa maksud firman-Nya, q4

e|,s Jy'& fii'{*'S W6 ii6i Jt, }i \LrfrE <rii
"Apabila lramu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah," adalatr

semua keadaan orang yang melalnrkan shalat, hanya saja ia
merupakan perintah kewajiban mencuci apa yang Allah SWT

perintahkan untuk mencucinya kepada orang yang hendak

mengerjakan shalat setelah berhadats yang membatalkan wudhunya.

Adapun berurudhu sebelum berhadats adalah perintatr sunatr bagi

orang yang telah suci sebelumnya dan tidak ada hadats yang

membatalkan setelatr tersebut.

Oleh karena itu, Rasulullah SAW berwudhu untuk setiap kali

shalat sebelum Fathu Makkah, kemudian setelatr itu beliau

menjalankan shalat lima waktu dengan satu wudhu untuk

memberitatrukan umatnya bahwa yang beliau lakukan itu
(memperbarui bersuci untuk setiap kali shalat) merupakan sebuah

keutamaan dan melakukan hal yang lebih dianjurkan diantara dua hal

dibolehkan oleh Allah (memperbatrarui atau tidak), dan hal itu

Ibnu Abi Sfibah dalanMushannaf (1142).

Ibid.
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menunjuklmn bahwa beliau selalu bersegera melakukan yang

disunalrkan oleh Allatr kepada beliau, namun bukan berarti hal itu
kewajiban.

Jika seseorang menduga batrwa hadits yang telatr kami
sebutkan dad Abdullah bin Hanzhalah, bahwa Nabi SAW
memerintatrkan berwudhu tiap kali hendak menjalankan shalat, adalatr

bukti perbedaan pendapat kami bahwa itu adatatr sunah bagi Nabi
SAW dan satrabat-sahabatlry4 dan mencari-cari alasan bahwa itu
hukumnya wajib, berarti ia telah salatr duga. Hal ini karena pendapat

yang mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk

ini dan itu, yang mengandung berbagai macam kemungkinan; wajib,
sunah, mubah, dan mutlak. Sedangkan kemungkinan yang paling

utama adalah kemungkinan yang keabsatrannya disepakati, bukan
yang keabsatrannya tidak memiliki bukti yang mewajibkan kebe,naran

bagi yang mengatakannya. Alasannya telah disepakati, bahwa Allah
SWT tidak mewajibkan Nabi-Nya dan para hamba-Nya untuk

berwudhu setiap kali shalat, tetapi kemudian me-nasakh-nya.

Kesepakatan terhadap hal ini merupakan petunjuk yang jelas

atas kebenaran pendapat kami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

Nabi SAW itu adalah seperti yang telatr kami jelaskan, yalari

keutamaan melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Allah SWT untuk

Nabi SAW dan hamba-hamba-Nya yang beriman, dengan firman-Nya,

er- IA Jy'& i:i'{*A W6 ;i6i Ji-s tiL$t\; <rji (v-
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan

shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siht,"
dan meninggalkan keadaan demikian adalah rukhshah fteringanan)
bagi umafirya dan pemberitahuan dari-Nya kepada mereka bahwa itu
tidak diwajibkan baginya (Nabi SAIV) dan bagi mereka (orang-orang
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beriman) kecuali kare,na hadats yang berakibat pada batalnya

kesucian.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11382. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Wahab bin Jarir menceritakan kepadaku, ia berkata: Syubatr

menceritakan kepada kami dari Amr bin Amir, dari Anas,

bahwa Nabi SAW datang dengan mernbawa gelas kecil,

kemudian beliau berwudhu.

Ia berkata: Aku bertanya kepada Anas, "Apakah Rasulullatr

SAW berwudhu setiap kali hendak shalat?" Ia menjawab,

"Ya." Aku bertanyq "Kalian?" Ia menjawab, 'Kami
mengerjakan beberapa waktu shalat dengan satu wudhu."473

11383. Sulaiman bin Umar bin Khalid Ar-Raqi menceritakan kepada

karri, ia berkata: Isa bin Yunus me,nceritakan kepada kami

dari Abduratman bin Ziyad Al Ifriqi, dari Abu Ghuthaif, ia
berkatao *Aku shalat Zruhur bersarna Umar, kerrudian ia
mendatangi majelis di rumahny4 lalu ia duduk dan aku

duduk bersamanya. Ketika adzan shalat Ashar tiba, ia
menyeru untuk berwudhu dan ia sendiri berwudhu,

kemudian keluar untuk mengerjakan shalat, lalu kembali ke

majelisnya. Ketika adzan shalat Maghrib ia menyenr untuk

benrudhu, lalu ia sendiri berwudhu, kemudian aku bertanya,

'Apakah sunah yang kulihat dari yang kamu lakukan ini?' Ia
menjawab, 'Tidak, walaupun wudhuku untuk shalat Subuh

me,ncukupi unhrk semua shalat selama aku belum berhadats,

tetapi aku mende,lrgar Rasulullah SAW bersabda,

17' IIR. Al Bukhari dalam pemb"hasan mengenai wudhu (214) dao Abu Daud
dalamSuzaz, bab: Bersuci (l7l).
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?(:.t-';;ti* ;)" *cr;v
'Barangsiapa berwudhu sedanglcan io aoio* kcadaan suci,

maka dicatat baginya sepuluh kebaikan'.

Oleh karena itu, aku senang melakukannya."aTa

11384. Abu Said Al Baghdadi menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami dari Harim,

dari Abdurratrman bin Ziyad, dari Abu Ghutaif, dari Ibnu

Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa
berntudhu sedangkan ia dalam keadaan suci, maka dicatat

b aginya s epuluh kebailcan.' A7 s

Sejumlah orang me,ngatakan batrwa ayat ini diturunkan kepada

Rasulullah SAW sebagai pemberitatruan dari Allah kepadanp batrwa

tidak ada kewajiban wudhu atasnya kecuali jika hendak melakukan

shalat dan bukan amalan-amalan lainnya. Hal ini karena jika beliau

berhadats, maka beliau berhenti mengerjakan perbuatan hingga beliau

berwudhu, sehingga beliau diizinkan --{engan ayat ini-
mengerjakan perbuatan-perbuatan setelah berhadats selain shalat, baik
telatr berurudhu maupun belum, dan memerintahkannya unhrk

berwudhu jika hendak mengerjakan shalat sebelum masuk waktunya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11385. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr bin Hisyam menceritakan kepada kami dari

HR. Abu Daud dalam Sunan, bab: Bersuci (62) dan At-Tirmidzi dalam Sunan,
bab: Bersuci (61).
Ini adalah atsar )rang sama, yarg diriwayatkan secara singkat dan dinukil oleh
Ibnu Katsir dalam tafsir.
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Syaiban, dari Jabir bin Abdillah bin Abi Bakar, dari Amr bin
Hazrr, dari Abdullatr bin Alqamatr bin Al Ghafwa, dari

bapakny4 ia berkata, "Jika Rasulullah SAW buang air kecil,
maka kami mengajaknya bicara, tapi beliau tidak mengajak

kami bicara. Kami mengucapkan salam ke,padanya tapi
beliau tidak membalasnya sampai beliau datang ke rumahnya

dan berwudhu seperti wudhunya untuk shalat. Kami
kemudian berkata, 'Wahai Rasulullatr, kami mengajak

engkau berbicara, tapi engkau tidak berbicara. Kami juga

mengucapkan salam, tapi engkau tidak menjawabnya!', Lalu
turunlah ayat rukhshatr, ;i(li Jt- |i 6Lr;i( <r_ji qr6-

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak

mengerj akan shalat.'A7 6

Takwil firman Allah: 't*XW6 (Maka basuhlah
mukamu)

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat

tentang batas muka yang Allah SWT perintahkan untuk dibasutr bagi
orang yang hendak mengerjakan shalat dalam firman-Nya, Jy;itiy
't*;tw6|i6i "Apabila kamu hendak mengerjakan shalat,

malra basuhlah mulcamu. "

Sebagian berpendapat bahwa batasnya adalah sesuatu yang
nampak dari kulit manusia dari tempat tumbuhnya rarnbut kepalanya
sampai panjangnya penghabisan dagunya dan luasnya antara dua
telinga. Mereka mengatakan bahwa telinga, bagran dalam mulut,

'76 As-Suynthi d^lamAd-Dun Al Mantsur (3/2e.
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hidung, dan mata, bukanlah bagran dari muka, maka tidak wajib
dibasuh dalam wudhu.

Mereka juga mengatakan bahwa sesuatu yang tertutup rambut,
seperti dagu yang tertutup oleh jenggot, dan dua pelipis yang kadang-

kadang tertutup oleh cambang, maka mengalirkan air kepada rambut
tersebut cukup r.rnfuk membasuh bagran dalam dari kulit muka. Itu
karena menwut mereka muka adalah kulit yang nampak darinya oleh
mata orang yang melihat, bukan yang lainnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

I1386. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin
Llbaid menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari
Ibratrim, ia berkata, "Cukup mengalirkan air ke je,nggot."a77

11387. Ibnu Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syrbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mughirah menceritakan kepada kami dari Ibrahim, ia
berkata, "Membasuh muka mencukupi denggan mengalirkan

air ke jenggot."478

11388. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syubatr, dari

Al Mughirah, dari lbratrim, riwayat yang serupa.

11389. Ibnu Al Mutsanna menceritakan ke,pada karni, ia berkata:

Abu Daud menceritakan kepada kami dari Syubatr, dari

Mughiratr, dari Ibrahim, riwayat yang serupa.

|" Ibnu Abi Syaibah dalamMushannaf(ll2l).n" rbid.
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11390. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Mughirah, mengenai

menggosok-gosok jenggot, ia berkata, "Cukup bagimu

dengan mengalirkan air ke jenggotru."4Te

ll39l. Harun bin Ishaq Al Hamdani menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mush'ab bin Al Miqdam menceritakan kepada kami,

ia berkata: Za'idah menceritakan kepada kami dari Manshur,

ia berkata, "Aku melihat Ibrahim berwudhu, dan ia tidak
menggosok-gosok j enggotnya. "480

11392. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Idris me,nceritakan kepada kami dari Said Az-Zubaidi, dari

Ibrahim, ia berkata, "Cukup bagimu dengan mengalirkan air

daripada menggosok-gosoknya."aEl

11393. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari

Syubah, dari Yunus, ia berkat4 "Jika Al Hasan berwudhu,

maka ia me,ngusap jenggotrya beserta mukanya."482

11394. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami dari Al Hasan, batrwa ia tidak menggosok-
gosok jenggotny".ot'

Kami tidak msns'rnkan atsar ini dalam literatur kami.
Ibnu Abi syaibah dalam Mushannaf (1/21) melalui jalur Husain bin Ali dari
7a'id^b, dari Manshur.

:: Ibnu Abi Syaibah dztzrrn Mushannaf (l/2|)dan Al Baihaqi dala1;r Sunan (yS4).
'4 Ibnu Abi Syaibah dzlanMushannaf (l/21).83 lbid.
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I1395. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al
Hasan, bahwa ia tidak menggosok-gosok jenggofrrya jika

bernrudhu.asa

11396. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Al Hasan,

riwayat yang sama.

ll3g7. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan ke,pada kami dari Asy'ats, dari Ibnu

Sirin, ia berkat4 "Menggosok-gosok jenggot itu bukan

sunah."485

11398. Ibnu Humaid me,nceritakan ke,pada kami, ia berkata: Harun

menceritakan ke,pada kami dari Isa bin Yazid, dari Amr, dari

Al Hasan, bahwa ketika benrudhu ia tidak mengalirkan air

ke akar jenggotoy..otu

11399. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Abu Syaibah Said bin

Abdinatrmar Az-Zr,tbaidi, ia berkata: Aku bertanya kepada

Ibrahim, "Apakah aku harus menggosok-gosok jenggotku

de,ngan air ketika aku berwudhu?" Ia menjawab, "Tidak,

tetapi cukup bagimu menernpelkan tanganmu kepadanya. "asT

484

485
rbid.
Ibnu Abi Syaibah dzlam Mushannaf (ll2l) dan lafazhnya: Dari Asy'ats, dari
Ibnu Sirin, ia berkata, "Aku melihatrya meurbasuh jenggotnya, maka aku
bertanya,'Apakah itu Sunnah?' Ia menjawab, nTidak'."

Al Baihaqi dalam Sunan (1/54) dan Ibnu Abi Syaibah dzlan Mushannaf (1124,

2s).
Al Baihaqi dalam Sunan (l I 54).

/tt6
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11400. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadalnr, ia berkata: Ibnu

Ulalryah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
bertanya kepada Syrbatr tentang menggosok-gosok jenggot

ketika berwudhu. Ia lalu menjawab: Al Mughiratr berkata:

Ibratrim berkata, "Mencukupi dengan mengalirkan air dari

waj atrnya ke j enggot. "a8 
8

11401. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam menceritakan

kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin Risydin menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdul Jabbar bin Amr
menceritakan kepada kami, bahwa ketika Ibnu Syihab dan

Rabi'ah berwudhu, keduanya mengalirkan air ke kulit
mukanya, dan aku tidak melihat seorang pun dari keduanya

menggosok-gosok j enggot.o8e

11402. Abu Al Walid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Abdil ltnz tentang

me,lrggosok-gosok kedua pipi dalam wudhu, ia lalu berkatq

"Itu tidak wajib. Aku melihat Maktrul berurudhu, dan ia tidak
melakukan itu.'dm

11403. Abu Al Watid Ahmad bin AMirahman Al aurasi
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Basyir

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, ia
berkat4 "Me,nggosok-gosok kedua pipi dalaur wudhu tidak
wajib."ael

Ibid.
At Mudatryanah Al Kubra (l I 17)
Ibnu AI Mrmdzir dalamAl Ausath (11383).
Al Baihaqi daran Sunan (1154).

4EE
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11404. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin
Muhammad mengabarkan kepadaku dari Al Mughirah, dari

Ibrahim, ia berkat4 "Cukup dengan mengalirkan air ke

jenggot."ae2

11405. Abu Al Walid Al Qurasyi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Lahi'atr mengabarkan kepadaku dari Sulaiman bin Abi
Zatnab, ia berkata: Aku bertanya kepada Al Qasim bin

Muhammad, "Apa yang harus kulakukan terhadap jenggotku

jika aku berwudhu?" Ia menjawab, "Kau tidak termasuk

orang yang membasuh kulit muka."4e3

11406. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: A1

Walid me'nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr

berkata, "Me,nggosok-gosok kedua pipi dan jenggot tidak

wajib dalam wudhu."4%

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalatr membasuh

bagran dalam mulut dan hidung.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

It407. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata;

Abdunatrman menceritakan kepada kard, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Abdul Malik bin Abi Basyr,

dari IkrimalL dari Ibnu Abbas, ia berkata" "Kalau saja bukan

4e2 lbid.
1e3 lbnu Abi Syaibah (1125).
1Y lbid.
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karena at-talamnzh4es Mlrrrn shalat, maka aku tidak akan

berkumur."4s

11408. Abu Kurain menceritakan kepada kami, iaberkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku me,nde,ngar

Abdul Malik berkata: Atha ditanya tentang seseorang yang

shalat tapi tidak berkumur, lalu ia me,njawab, "Selama tidak

disebutkan dalam Kitab, maka shalatnya sah."4e7

11409. Yaqub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari

Ibrahim, ia berkata, "Berkumur dan memasulkan air ke

hidung tidaklah wajib dalam wudhu."4eE

11410. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kauri, ia berkata: Ash-

Shabah menceritakan kepada kauri dari Abu Sanan, ia

berkata: Adh-Dhahhak melarang kami berkumur dan

mernasulkan air ke hidung dalam berqrudhu pada bulan

Rarnadhan."49

11411. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, iaberkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Hisyam dari Al Hasan, ia berkat4 "Bagaimana jika lupa

berkumur dan memasultcan air ke hidung?" Ia berkata, "Jika

ia ingat dan telatr memulai shalat, maka hendaknya ia

melanjutkan shalatrya. Namun jika belum mulai shalat maka

'e5 !:ifi artinya mengambil sisa rnakanan di dalam mtrlut dengan hdah. Lisan Al
Arab (enti: s-i).

Al Baihaqi dalam Al Kubra (l/60) dan Abduttrazzaq dalam Muslnnnaf (lll70).
IbnuAbi Syaibah detan Mushannaf (1125).
Ibid-
Ibid.

1r!16
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hendaknya ia berkumur dan memasulkan air ke dalam

hidung."5m

Ll4l2. Ya'qub bin Ibratrim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulayyatr menceritakan kepada kami dari Syubalu ia berkata:

Aku bertanya kepada Al Hakam dan Qatadah telrtang

seseorang )'ang ingat bahwa ia belum berkumur dan

memasul&an air ke hidung, saat ia sudah mulai shalat. Ia lalu

berkata "Hendaklah melanjutkan shalatr1,a."s0l

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah marrrbasuh

dua telinga.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

ll4l3. Yazid bin Mukhallid Al Wasithi menceritakan kepadaku" ia

berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Ghilan, ia

berkata: Aku me,ndeirgar Abu Umar berkata, "Kedua telinga

adalah bagran dari kePala."$2

ll4l4. Abdul Karim bin Abi Umair menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Mutharrif me,lrceritakan kepada kami, ia
berkata: Ghailan --saha1'a bani Makhzum- menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku me,lrdengar Ibnu Umar berkata

"Kedua tetinga adalah bagran dari kepala."so3

11415. Al Hasan bin Arafah me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami dari

Al Baihaqi dzlzmSunan Al Ktbra (l/178).
Ibnu Abi Syaibah dzlamMushannaf (L125).

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (1128).

HR. Ahmad dalan Musnad (51258, 26/., 268), Abu Daud dalam Sunan, bab:

Bersuci (134), s€rta Ibnu Majah dilzrrn Sunan, bab: Bersuci(444)-
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Muhammad bin Ishaq, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata,

"Dua telinga adalah bagran dari kepala- Jika kamu mengusap

kepala maka usaplah keduanya."soa

11416. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghailan bin Abdillah

-sahaya Qursaiy- mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku
mendengar Ibnu Umar ditanya tentang orang yang berwudhu

dan lupa mengusap kedua telinganya. Ibnu Umar lalu

menjawab, "Kedua telinga adalah bagran dari kepala." Ia

menganggapnya tidak apa-apa. 
so5

ll4l7. Muharnmad bin Abdillah bin Abdil Hakam menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ayyub bin Suwaid menceritakan

kepada kami.s06 Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abdurrahman menceritakan kepada karni semuanya

dari Suffan, dari Salim Abi An-Nadhr, dari Sa'id bin

MarjanalL dari Ibnu lJmar, ia berkata, "Kedua telinga adalah

bagan dari kepala."soT

11418. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata:

Wahab bin Jarir menceritakan kepadaku, ia berkata: Syubatr

menceritakan kepada kami dari ses@ftrng, dari Ibnu IJmar,

ia berkata, "Kedua telinga adalah bagran dari kepala.'5o8

11419. Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibnu Majah dalorn Sunan, bab: Bersuci (445) dan Abdurrazzaq dalam
Mushannaf (lll2).
Ibnu Abi Syaibah dalan Mushannaf (1128)-
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505

5(b

fll

50r



Ta/fldnAh:Ihafuti

Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ali
brn Zatd, dari Yusuf bin MahrarU dari Ibnu Abbas, ia

berkat4 "Kedua telinga adalatr bagran dari kepala."soe

11,420. Ibnu Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada l6ami, ia

berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari

Al Hasan dan Sa'id bin Al Musa1ryab, keduanya berkat4

"Kedua telinga adalah bagran dari kepala."slo

Ll42l. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada krmi, ia berkata:

Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari

Qatadah, ia berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari

kepal4" me,nunrt Al Hasan dan Sa'id.sll

ll4z2. Abu Al Walid Ad-Dimasyqi menceri' kan kepada kami, ia
berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Amr me,ngabarkan kepadaku dari Yahya bin
Abi Katsir, dari Ibnu lJmar, ia berkata" "Kedua telinga

adalah bagran dari kepala."5l2

ll03. Abu Al Walid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Walid me,nceritakan kepada kalrri, ia berkata: Ibnu Lahi'ah

mengabarkan ke,padaku dari Abu An-Nadhr, dari Ibnu lJmar,

riwayat yang serupa.s 
I 3

50 lil- Ad-Daraqutbni dqlz,r, Sunan (l/10l) drn Ibnu Abi Syaibah dalam
Mushannaf (1124).

5'o fbnu Abi Syaibah deltn Mushannaf QD$.ttt lbid.
5r2 HR. Ad-Daraquthni dalarn Sunan (ltl}l) dan Ibnu Abi Syaibah dalam

Mushannaf (1124).
5r3 lbid.
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11424. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

me,lrceritakan kepada kami dari Isa bin Yazid, daxi Amr, dari

Al Hasan, ia berkata, "Kedua telinga adalatr bagian dari

kepala."5la

11425. Muhammad bin Abdillah bin Buzai' menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hammad bin Yazid me,nceritakan ke,pada

kami dari Sanan bin Rabi'ah, dari Slahr bin Hausyab, dari

Abu Umamah atau Abu Hurairatr, ia berkata: Ibnu Buzai'

ragu bahwa Nabi SAW bersabdq

,-rY)t ;r2 oui\t

"Kedua telinga adalah bagian dari kepala.'6rs

11426. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'la bin
Manshur menceritakan kepada kami dari Hammad bin
Yazid" dari Sanan bin Abu Rabi'ah, dari Syahr bin Hausyab,

dari Abu Umamalq ia berkata, "Kedua telinga adalah bagran

dari kepala."

Hamma{ berkata, "Aku tidak tahu ini dari Abu Umarna}r

atau dari Nabi SAW."

11427. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Usamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin
Yazid mengabarkan kepadaku, ia berkata: Sanan bin Rabi'ah

Abu Rabi'ah mengabarkan kepadaku dari S)rahr bin

Ibnu Abi Syaibah dalzmMushannaf (1125).
Ibid.

5la
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Hausyab, dari Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Kedua telinga adalah bagian dari kepala.'6r6

fi42&. Abu Al Walid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Juraij dan lainnya mengabarkan kepadaku dari

Sulaiman bin Musa, bahwa Nabi SAW bersabd4 "Kedua

telinga adalah bagian dari kepala.'6r7

11429. Al Hasan bin Syubaib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ali bin Hasyim bin Al Barid menceritakan kepada kami, ia

berkata: Isma'il bin Muslim menceritakan kepada kami dari

Atha, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Kedua telinga adalah bagian dari kepala.'6rB

11430. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan bin Hubaib menceritakan kepada kami dari Yunus,

bahwa Al Hasan berkata, "Kedua telinga adalah bagian dari

kepala."sle

Ahli talffil lain berpendapat batrwa maksudnya adalatl

merrbasuh mukq yaitu segala sesuatu selain te,mpat tumbuhnya

rambut yang panjangnya sampai ke ujung dagu dan lebarnya dari

5t6 HR. At-Tirmidzi dalam Sunan, bab: Bersuci (37) dari Qutaiball dari Harnnad
bn 7:rid, dengan sanad yang sama, Abu Daud dalam pembahasan mengenai
bersuci (134) dad Sutaiman bin Harb, dali flarrma4 melalui jalur Musaddad

Qutaibah dari Hanrmad dengan sanad yang sama, dan Ad-Daraquthni dalam
Sunan (1/103), ia berkata, 'Abu Bakar Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami,
Muhanrmad bin Syadzan menceritakan kepada kami, Ma'la bin Manshur
menceritakan kepada kami, dengan sanad yang salrla."

5r7 Al Baihaqi dalam Sunan (1152).
5rt HR. Ibnu Majah dalam Sunan, bab: Bersuci (439),Ibnu Adi dalam Al Kamil fi

Adh-Dhu'afa' (2157) rlan il alsnganggapnya termasuk hadits munlcar'
5re Ibnu Abi Syaibah dalan Mushannaf (1124).
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telinga sampai tehnga, yang tampak darinya bagi mata orang yang

melihat, yang tidak nampak berupa tempat tumbuhnya jenggot yang

tumbuh pada kedua pipi, dan yang ada dalam mulut dan hidung dan

bagran depan dari muka.

Semua itu menurut mereka termasuk muka yang diperintahkan

oleh Allah SWT untuk dibasuh, dalam firman-Nya'&F.W6
' Malra basuhlah mulcamu. "

Mereka berkatq "Jika orang yang berurudhu meninggalkan

sedikit saja dari semua itu, sehingga tidak membasuhny4 maka

shalatrya tidak sah dengan wudhu tersebut."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11431. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Bakar dan Abu Ashim
menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Juraij

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nafi mengabarkan

kepada kami bahwa Umar membasahi akar rambut
jenggotnya dan memasukkan tangannya ke akar rambutrya

sehingga banyak tetesannya. 520

11432. Humaid bin Mas'adah menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Suffan bin Hubaib menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, ia berkata: Nafi 
-satraya 

Ibnu Umar- mengabarkan

kepadaku bahwa Ibnu Umar memasukkan tangannya ke
jenggotnya sehingga banyak tetesannya. "s2 

I

11433. [nran bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Warits menceritakan kepada kami dari Sa'id, ia

Ibnu Abi Syaibah dzlam Mushannaf (1124) dan Al Baihaqi dalam Sunan (1154).
Ibid.
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berkata: Laits menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu

fJmar, batrwa jika ia bemrudhu maka ia menggosok-gosok

jenggotnya sarnpai ke akar rarnbutrya.s22

11434. Ibnu Abi Asy-Syawarib menceritakan kepada kami, ia

berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'la

bin Jabir Al-Laqaithi berkata: Al Azraq bin Qais

mengabarkan kepadaku, ia berkat4 "4ku melihat Ibnu Umar

berrrnudhu dengan cara me,lrggosok-gosok jenggotrya."s23

11435. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulalryah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits mengabarkan

kepada kami dari Nafi, bahwa Ibnu Umar menggosok-gosok

jenggotnya de,ngan air sampai ke akar rarnbuhtya."524

11436. Ibnu Baslayar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Juraij me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin lJbaid bin Umair mengabarkan ke,padaku

bahwa bapaknya Ubaid bin Umair jika berurudhu maka ia

me,masukkan jari-jarinya ke akar rambut wajahnya (ia adalah

seorang yang banyak tumbuh rambut di wajahnya), dan

me,nggosok bagran akar-akar rambutrya de,ngan jarinya

jemarinya. Abdullah mengisyaratkan kepadaku sebagaimana

seseorang mengabarkanny4 seperti yang dijelaskan

darinya.525

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Al Baihaqi dzlmSunan (1154).
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11437. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr
menceritakan kepada kami dari Nafi dan Ibnu Umar, bahwa
jika ia berwudhu maka ia menggosok-gosok kedua pipinya

dengan sebagian gosokan, menggosok jenggotrya dengan

jarinya sesekali, dan tidak melakukannya di lain waktu.s26

11438. Abu Al Walid dan Ali bin Sahl me,nceritakan kepada kami,

kedunya berkata: Al Watid me,lrceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ubdah mengabarkan kepadaku dari Abu Musa Al Asy'ari,

riwayat yang serupa.s27

11439. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Muslim, ia berkata: Aku
melihat Ibnu Abi Laila ber.wudhu, ia membasuh jenggotnya

dan berkata, "Siapa di antara kalian yang bisa mengalirkan

air ke akar rarrbutrya, maka lakukanlah."s28

11440. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada karri, ia berkata:

Suffan bin Hubaib menceritakan kepada kami dari Ibnu

Juraij, dari Atha ia berkata, "Dia hanrs membasahi akar

rambutnya."529

ll44l. Ibnu Abi Asy-Syawarid menceritakan kepada

berkata: Yazid brn Zttrai' menceritakan kepada

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (1124).
Al Baihaqi dzlam Swan (l I 54).
Ibid.
Ibnu Abi Syaibah dalzm Mwhannaf (l 125).

kami, ia
kami, ia
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berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari Al Hakam,

ia berkat4 "Muj atrid menggosok-gosok jenggotoy"."t'o

11442. Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
me,nceritakan ke,pada kami dari Syubatr, dari Al Hakam, dari

Mujatrid, batrwa ia menggosok-gosok jenggotrya jika ia
berwudhu."53l

ll4y',3. Muhammad bin Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Spbah menceritakan kepada kami dari Al Hakam,

dari Mujahid, riwayat yang sama.s32

11444. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari SyubalU dari

Al Hakam, dari Mujahid, riwayat yang sama.533

11445. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Daud Al Hafri meirceritakan kepada kami dari Su$an, dari

Ibnu Syibramah, dari Sa'id bin Jubair, ia berkat4 "Me,ngapa
jenggot dibasuh sebelum tumbutt dan jika sudah tumbuh
justnr tidak dibasuh?nssr

11446. Ibnu Al Mutsnnna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Wahhab menceritakan kepada kanri, ia berkata:

Ubaidillah menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu

LImar, bahwa ia menggosok-gosok jenggotnya jika ia
berurudhu.s3s

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (1123).
Ibid.
Ibid.
Ibid-
Ibmr Abi S)'aibah dalam Mushaanaf (1125).
Ibid.
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lIM7. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Laits, dari

Thawus, batrwa ia menggosok-gosok jenggotrya.s36

11448. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Isma'I, dari Ibnu Sirin,

bahwa ia me,nggosok-gosok jenggotnya jika ia berwudhu.s3T

11449. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kalni dari Hisyam, dari Ibnu

Sirin, riwayat y.ang sama.s38

11450. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Lllayyah

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada

Syubah te,ntang menggosok-gosok jenggot dalam wudhu,

maka ia menyebutkan dari Al Hakam bin Utaibatr bahwa

Mujatrid menggosok-gosok jenggotn)ra.s3e

11451. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Amr dan Ma'ruf, ia berkat4
rcdku melihat Ibnu Sirin berwudhu de,ngan cara menggosok-

gosok jenggotrya."so

11452. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan

kepada kami dari Ibnu Sirin, riwayat yang sama.sar

11453. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Az-

Ar-Razi dalamAhkam Al Qur'an (31342).
Ibnu Abi Syaibah dalamMushannaf (l/25).
Ibid.
Al Baihaqi dalam Sunan (l I 54).
Ibnu Abi Syaibah dzlam Mushannaf I 125).

Ibid.
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Zu;banr bin Adi, dari Adh-Dhahhak, ia

melihatnya menggosok-gosok jenggotnya."sa2

Ta{sirAh:Ihabdri

berkata, tt.Aku

11454. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami

dari Abu Al Asyhab, dari Musabin Abi A'isyah, dari Zaid Al
Khudri, dari Yazid Ar-Raqasyi, dari Anas bin Malik, ia
berkata, eeflku melihat Nabi SAW berwudhu de,ngan cara

menggosok-gosok jenggotnya. Aku kemudian bertany4

'Mengapa engkau melakukan ini, wahai Nabiyullah?' Nabi

SAW meqjawab,

"il)i 
j:;;i

' Tuhanht memerintahkantat demikian'.' 643

11455. Tarnim menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Salam bin Sulam,

dariZard Al Ami, dari Mu'awiyah bin Qunah atau Yazid Ar-
Raqasyi, dari Anas, ia berkata: Nabi SAW berwudhu dengan

cara memasukkan jari-jarinya dari bawatr mulut, kemudian

menggosok-gosok j enggotlya, dan bersabda,

,, . -€ .'..
G) G-r'l 14

u B eginilah Tuhanht memerintahlcanlat.'6u

Ibid.
HR. Ibnu Majah dzlam Sunan, bab: Bersuci (431) melalui jalur lain dari Yazid
Ar-Raqasyi. Atsar darinya memiliki jalur yang banyak dari Anas. Lihat Abu
Daud dalam Sunan, bab: Bersuci (145), Al Baihaqi dalamSunan (81144), dqn
Al Hak'm dalam Musndrak (l I 149).

Atsar yang sama dari jalur lain.
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11456. Muhammad bin Isma'il Al Ahmasi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Al Muharibi menceritakan kepada kami
dari Salam bin Sulam Al Madini, ia berkata: Zaid Al Ami
menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin earratr, dari
Anas bin Malik, dari Nabi SAW, riwayat yang serupa.

11457. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kalni, ia berkata:

Abu Ubaidah Al Haddad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Musa bin Tsarwan menceritakan kepada kami dari
Yazid Ar-Raqasyi, dari Anas, ia berkata: Rasulullah SAW
bersabda,

e. ..( '.'z
15U 6jJrl lJfA

" Demihianlah Tuhanlu memerintahlanht- "

Beliau juga memasukkan jari-jarinya ke jenggotnya dan

me,nggosok- gosokt<annya. 5as

11458. Abu Kuraib menceritakan kepaia kami, ia berkata:

Mu'awiyah bin Hisyam dan Ubaidillah bin Musa

menceritakan kepada kami dari Khalid bin Ilyas, dari

Abdullah bin Rafi, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah

SAW berwudhu dan beliau menggosok-gosok jenggobrya.sa6

11459. Ali bin Al Husain bin A1 Harr menceritakan kepada kami,

Muhammad bin Rabi'ah dari Washil bin As-Sa'b, dari Abu
Saurah dari Abu Ayyub, ia berkata, "Kami melihat Nabi

Ath-Thabrani dzlam Al Aus ath (3 I 466, 3000).
Ath-Thabrani dalan Al Kabir (231228) dan Al Haitsami dalam Majma' Az-
Zowa'id (L1235), ia berkata, "Di dalarrmya terdapat Khalid bin llyas, dan aku
tidak rrenemukan orang yang menuliskan biografinya."
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SAW berwudhu dengan cara

jenggotrya."5aT

TCstuAh:Ihafuri

menggosok-gosok

11460. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Habbab menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Umar bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Abu

Ghalib, dari Abu Umamah, batrwa Nabi SAW me,nggosok-

gosok jenggotoy".tot

11461. Muharnmad bin Isa Ad-Damaghani menceritakan kepada

kami, ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari

Abdul Karim Abu Umalyah, battwa Hasan bin Bilal Al
Mazni melihat Amar bin Yasir berwudhu dan me,nggosok-

gosok jenggotrya. Ke'lrrudian dikatakan kepadanya "Apakatt

kamu melakukan itu?" Ia me,lrjawab, "r{ku melihat Raulullah

SAW melakukannya."sae

11462. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Walid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Arnr

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid bin

Qais mengabarkan kepadaku dari Yazid Ar-Raqasyi dan

Qatadah, bahwa jika Rasulullah SAW benvudhu maka beliau

menggosok-gosok kedua pipinya dan memasukkan jad-jari

ke jenggotrya.sso

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan, bab: Berzuci (433) dari jahu lain,
dari Mtrhammad bin Rabi'ab-
Ath-Thabrani dal n Al Kabir (81333,344), Ibnu Abi Syaibah dalan Mushannaf
(1124), d^n Az-?aill'i dal"rn Nashb Ar-Rayah (1125) Aalarmya terdapat Ibnu
Ghalib, padahal yang benar adalahAbu Ghalib.
IIR. At-Tirmidzi dalam Sunan, bab: Bersuci (30), Ibnu Majah dala"n Sunan,

bab: Bersuci (429), dan Al Hakim dalam Mustadrak (lll49).
Al Haitsami menyebuttan hadits dengan mnknan)ra dalam Majma'Az-fua'id
(l/335), ia berkata, 'Dalam sanadnya terdapat Washil Ar-Raqasyi, orang yang

d[a'l Disebutkan juga oleh Ad-Daraqutbni (l/106).
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11463. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mahdi bin
Sanan mengabarkan kepadaku dari Abu Az-Zafurryah, dari
Jubair bin Nufaia dari Nabi SAW, riwayat yang serupa.ssr

11464. Muharnmad bin Isma'il Al Ahmasi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Ubaid Ath-Thanafasi Abu
Abdillah menceritakan kepada kami, ia berkata: Washil Ar-
Raqasyi menceritakan kepadaku dari Abu Saurah, Al
Ahmasi berkata dari Abu Ayyub, ia berkata, "Jika Rasulullatr

SAW berwudhu maka beliau berkumur dan mengusap
jenggot dari bawatrnya dengan 4i1.rr552

11465. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurahman menceritakan kepada kami, ia berkata: SuSan
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, ia berkata:

Aku me,ndengar Mujahid berkata, "Memasukkan air ke

hidung adalah sebagian dari wudhu."5s3

11466. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulalyah menceritakan kepada kami dari Syubah, ia berkata:

Aku bertanya keadaan Hammad dari seseorang yang

me,nyebutkan batrwa ia sedang dalam shalat di mana ia tidak
berkumur dan tidak memasukkan air ke hidung (saat

berurudhu). Hammad lalu berkata, "He,ndaklah ia pergi untuk

berkumur dan memasukkan air ke hidung."sse

Ibnu Abi Syaibah dalanMushannaf (1120\.
HR Ahmad dalam Musnad (51417).
Ibnu Abi Syaibah dalan Mushannaf (l I 4l).
Al Qurthubi dalam tafsir (5/213) dan lafazhnya: Ibnu Abi Laila dan Hammad
bin Sulaiman berkata: Keduanya adalah kewajiban dalom wudhu dan mandi
secaxia $sssarnaan- Ini adalah pendapat Ishaq dan Ahmad bin Hanbal. Terdapat
riwayat dari Az-Zrufui dan Atha mengenai pendapat )rang senrpa. Terdapat pula
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11467. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-

Shabah menceritakan kepada kami dari Abu Sanan, ia

berkata: Aku sampai di Kufatr, kemudian aku mendatangi

Hammad untuk bertanya tentang hal tersebut, yalmi tentang

orang yanng tidak berkumur dan memasukkan air ke hidung

kemudian shalat. Ia menjawab, "Me,nurutku sebaiknya ia

mengulang shalat."sss

I1468. Humaid bin Mas'adah me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syrbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah

berkata, "Jika seseorang tidak berkumur, me,masukkan air ke

hidung, me,mbasuh telingany4 atau sebagian dari kakinya

hingga ia memasuki shalat, maka ia hendaknya berpaling dan

berurudhu, lalu mengulrttg shalatnya."5s6

Pendapat png kami jelaskan, bahwa bagran depan dua telinga

termasuk bagran muk4 sedangkan bagran luarnya adalah bagran

kepalq didasarkan pada riwayat-riwayat berikut ini:

11469. Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh

bin Ghiyats me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Asyats

menceritakan kepada kami dari Asy-Syabi, ia berkata,

riwayat dari Ahmad yang menyatakan bahwa berlumur dan menghisap air ke
hidung hukumya wajib. Pendapat seperti ini juga dinyatakan oleh sebagian
sahabat Daud. Disebutkan juga oleh Ibnu Al Mu&ir dalamAl Ausath (11378)-

Ibid.
Disebutkan secara rnakna oleh Ibnu Al Mrmdzir dalam Al Ausath (l/378), dan
ini adalahpendapat Al Hakim, Az-Z\bi, Ar-Rabi'alt Yahya Al Anshari, Malik,
Anas, Al-Iiits,Ibnu Sa'd, Al Auza'i, danAsy-Syaf i.
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"Bagian depan telinga termasuk bagran muka, sedangkan

bagran belakang telinga termasuk bagan kepala."ss?

ll47o. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubah menceritakan kepadaku dari Al Hakam dan

Hammad dari Asy-Syabi, tentang teling4 bahwa bagran

dalamnya termasuk bagran muka, sedangkan bagran luarnya

termasuk bagan kepala. 558

ll47l- Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syubah menceritakan kep4da kami dari Al Hakam,

dari Asy-Syabi, ia berkata: "i,-lli '?:JJ Oagran depan

telinga) adalah termasuk bagran muka, sedangkan bagran

belakang telinga termasuk bagran kepala.s5e

11472. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syubatr, dari
Al Hakam dan Hammad, dari Asy-S.yabi, riwayat yang

serupa, hanya saja ia mengatakan: g#51t $6.ltagandalam
telinga).s60

11473. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubatr menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Asy-

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (1124) dn Ibnu Al Ja'd dalam Musnad
(vs2).
Ibnu Al J a" d dalam Mus nad (l I 52) dan Al Mardawi dilam Al Ins haf (L M q.
IbruAl ldd,(1157)
Ibid.
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Sry?! riwayat yang serup4 hanya saja ia mengatakan, '*6.

#llt Oagan dalam telinga).s6r

11474. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin la'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Asy-

Syabi, riwayat yang sama.562

11475. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Asy-Syabi,

ia berkata "Bagian dalam telinga adalah te,r:nasuk bagran

muk4 dan bagian luarnya termasuk bagran kepala."563

11476. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Talrrilah menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyatr

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad

bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Thalhah bin Yazid bin Rikanah menceritakan kepadaku

dari Ubaidiflah Al Khulani, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ali
bin Abi Thalib berkata, "Maukah kalian kutunjul:kan cara

berwudhu Rasulullah SAW?' Kami berkat4 "Ya." Ia pun

bennudhu, dan ketika membasuh mukanya, ia memasut&an

kedua ibu jarinya ke bagian depan telinganya. Ke,mudian

ketika ia me,ngusap kepalanya, ia me,ngusap kedua

telinganya dari bagian luam1a.sfl

Ibid.
Ibid.
Ibid.
HR. Ahmad dttalrn Musnad (1182\ dan Al Baihaqi dalen, Al Kubra (1147).
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut
pendapat kami adalah yang mengatakan bahwa muka yang

diperintahkan Allah SWT untuk dibasuh bagi orang yang hendak

mengerjakan shalat yaitu semua bagian tempat tumbuhnya rambut
kepala yang memanjang sampai bagran ujung dagu dan melebar

hingga kedua lslinga yang nampak bagi mata orang yang melihat.

Kami katakan bahwa ini merupakan pendapat yang paling
benar, meskipun apa yarLg ada antara rambut jenggot dan kumis
menjadi bagran dari muka yang wajib dibasuh sebelum tumbuhnya
rambut yang menutupi mata orang yang melihat bagi orang yang

hendak mengerjakan shalat.

Mereka sepakat bahwa kedua mata adalah bagran dari muka.

Mereka juga sepakat bahwa membasuh bagran atasnya, berupa

kelopak matq tanpa mengalirkan air ke bagran bawatr kelopak matq
telah mencukupi. Jika itu merupakan kesepakatan mereka dengan

larangan Rasulullah SAW akan hal itu kepada umatry4 maka
perbandingannya adzlah segala sesuatu yang ada di atas anggota

wudhu dari badan anak cucu Adam dari makhluk yang sama

menutupinya, tidak boleh dialirkan air kecuali dengan kesusatran,

kehati-hatian, dan pengobatan, sebagai qiyas terhadap apa yang telatr

kami sebutkan tentang hukum dua mata dalam hal ini.

Jika masalatrnya demikian, maka tidak diragukan lagi batrwa

perumpamaan kedua mata dalam hal benar-be,nar harus berhati-hati
ketika mengalirkan air kepadanya ketika bernrudhu, adalatr sama

seperti bagan dalam hidung, mulut, rambut je,nggot, pipi, dan kumis,

karena semurnya tidak mengalirkan air kepadanya kecuali dalam hal
pengobatan.
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Jika demikian maka jelaslah bahwa membasuhnya sahabat dan

tabi'in pada bagian bawah tempat tumbuhnya rarnbut jenggot, pipi,
kumis, dan bagian dalam hidung serta mulut, hanyalatr masalah

keutamaan unfuk membedakan antara dua hal, yakni membasuhnya

atau tidak membasuhnya, seperti Ibnu Umar lebih memilih membasuh

apa yang ada di bawah kelopak mata dengan mengalirkan air
kepadanya, bukan karena itu adalah wajib atau fardhu baginya.

Adapun yang menduga bahwa itu adalatr wajib atau fardhu,

berarti telatr menyalahi metode mereka dan melupakan tata cara qiyas,

karena qiyasnya adalatr seperti yang kami jelaskan, benrpa

mempersamakan yang diperselisihkan dengan ashal yang disepakati

dari hukum kedua mata. Selain itu, tidak adz Hnbar dari salah

seorang satrabat Rasulullah pun yang mewajibkan kepada orang yang

tidak mengalirkan air dalam wudhunya ke akar rambut jenggot dan

pipinyq dan orang yang tidak berkumur dan memasukkan air ke

hidung, untuk mengulang shalafirya jika ia mengerjakannya dengan

wudhu tersebut. Dalam hal ini terdapat dalil yang jelas atas kebenaran

pendapat kami, bahwa mereka melakukannya karena mencari

keutamaan atas dua perbuatan, yalcni membasuh atau tidak

menrbasuhnya.

Jika seseorang menduga sabda Rasulullah SAW,

"Bila salah seorang dari
memasulrlran air trc hidung.'66s

';ru|'€Li'tT;t;y

twlian bernudhu hendaklah ;
adalah dalil atas kewajiban

555 Hadits ini mrncul tarFa sanad, sedangkan lafazhnya terdapat pada Ahmad
dalairn fu[usnafl (A277,308, 352) dan Al Bulfiari sgrta l\,{uslim dcngan lata?h\
"Barangsiapa berwudhu malca hendalotya ber-istinsyar (memasukkan air ke
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memasuldon air ke hidung, maka 
-sesuai 

kesepakatan- bahwa
sekalipun itu sebuatr kewajiban, namun kewajiban itu tidak
mengharuskan mengulangi shalat bagi yang tidak melaks
dan perkara ini tidak perlu dibatras lagi lebih panjang.

Kesepakatan mereka tentang dua telinga adalah, tidak
membasubnya atau membasuh bagian depannya tidak membatalkan
shalat orang png berurudhu tanpa membasuhnya.

Mereka juga sepakat batrwa jika seseorang tidak me,lrrbasuh

sesuatu yang harus dibasuh dari mukanp dalam wudhu, maka
shalatnya tidak satr dengan menggunakan wudhu tersebut, yartu apa
yang diispratkan oleh pendapat satrabat-sahabat Rasulullatr sAw
yang kami sebutkan, yakni keduanya bukan termasuk bagran mukq
bukan yang dikatakan oleh Asy-Syabi.

Takwil firman Allah: ef$ Jt.Fifi; (Dan tanganmu
sanpai dengan siku)

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil be$eda pendapat

tentang matrrrar)!fi 'Silat," apakah ia termasuk bagran tangan yang

harus dibasuh? walaupun mereka sepakat bahwa membasuh kedua
tangan sampai siku adalah wajib.

Malik bin Anas ditanya tentang firman-Nya, -ftF-r$6
efA Jl'&$; "Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai
dengan siht," apakah menurutnu kedua siku ditinggalkan dalam

berurudhu? Ia menjawab, "Yang diperintahkan adalah sampai kedua

siku. Allah SWT berfirman 't-AW6 'Maka basuhlah

dalam hidwg)." Lihtt Shahih Al Bukhan, bab: Wudhu (16l) dan lytustim, bab:
Bersuci (22).
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mukamu'. " Jadi, ia berpendapat bahwa bagran belakangnya dibasuh!

Lalu dikatakan kepadanya, "Apakatr yang dibasuh sampai dua siku

dan dua mata kaki saja, serta tidak boleh melewatinya?" Ia berkata,

"rqku tidak tahu bagaimana jika tidak melewatinya. Adapun yang

harus dibasuh adalah sampai dua siku dan dua mata kaki."

Yunus menceritakan kepadaku dari Asyhab tentang riwayat

tersebut.566

Asy-Syaf i berkata" "Aku tidak mengetatrui ada yang

menentang bahwa siku termasuk bagian yang dibasuh."

Seakan-akan ia berpendapat bahwa makna ayat tersebut,

Jy'&i;'t-;W6 uMaka basuhlah mukamu dan tanganmu

sampai dengan,u adalah, "Kamu membasuh elr3 'Silan'."

Ar-Rubai' menceritakan kepada kami riwayat tersebut.567

Ada yang berpendapat bahwa yang diwajibkan Allah dalam

firman-Nya, A!; Jy'&ii "Dan tanganmu sampai dengan sila,t,"

adalah mencuci tangan sampai dengan siku. Siku adalatr batas yang

diwajibkan Allah untuk mernbasuhnya sebagai bagran alfiir dari

tangan, sedangkan batas tidak termasuk dalam ketentuan, seperti

halnya malam tidak termasuk dalam kewajiban yang Allah SWT

tetapkan kepada hambanya untuk berpuas4 dalarn firman-Nya, 'tarJ'l

,fii a*g "Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang)

malam." (Qs. Al Baqarah l2l: 187) karena malam adalah batas puasa

ffi Al qrrthubi dahm afsir (6/80.*' Al Unutt(1t25).

L
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bagi orang yang berpuasa, dan jika telatr sampai kepadanya berarti
telah melaksanakan kewaj ibannya.

Mereka berkata, "Demikian juga dengan firman-Nya, W6
e!;fi Jy'&ii-t-A 'Maka basuhlah mu*amu dan tanganmu

sampai dengan silan', merupakan batas bagi kewajiban yang Allatr
SWT tetapkan dalam membasuh tangan."

Ini merupakan pendapat Zafar bin Al Huzail.568

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling be,nar menurut
kami adalah bahwa membasuh tangan sampai siku adalatr fardhu yang

bila ditinggalkan maka shalabrya menjadi tidak satr karena tidak
membasuhnya. Sedangkan membasuh siku dan yang ada di
belakangnya adalah sunah yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW
kepada umatrya de,ngan sabda beliau,

'of "3,- 
Trbi.;t f ,:rlt jiU orf;-ar';t 6yl

'JAi'^fl$-

"Umatht adalah mereka yang jidat, kad, dan tangannya

bersinar karena bekas wudhu. Barangsiapa di antara kalian
bisa memanjangkan basuhannya (l(etil(a ber-wudhu), maka

lala*anlah.'66e

Jadi, tidak menjadi batal shalat omng yang tidak
membasuhnya dan tidak membasuh apa yang ada di belakangny4

karena sudah jelas berdasarkan penjelasan yang telah lalu bahwa

setiap batasan yang menggunakan kata .rJ!, maka dalarn perkataan

Ibnu Abdil Barr dalamlt-Tamhid (201122).
[[ Bukhari, bab: Wudhrq ia meriwayatkan secaf,a mekna (133), d"n Musliq
bab: Berzuci (34).

56t
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orang Arab kadang-kadang mencakup kemungkinan masuknya batas

dalam ketentuan dan kemungkinan tidak masuknya batas dalam

ketentuan.

Jika kemungkinannya demikian, maka seseorang tidak boleh

menetapkan bahwa itu termasuk di dalamnya kecuali bagi sesuatu

yang memang tidak boleh ditentang, yalari ketika hal itu telatr jelas

dan pasti. Menurut kami, tidak ada ketentuan batrwa siku termasuk

bagran yang harus dibasuh yang bersumber dari orang yang hukumnya

harus kita terima.

Takwil firman AIIah: frirl#Ii (Dan sapulah

kepalamu)

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat

tentang sifat mengusap yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya,

&ft1#1i "Dan sapulah kepalamu."

Sebagian ahli takwil berpendapat, "Sapulah apa yang terlihat

oleh kalian untuk disapu dari kepala dengan air jika kalian hendak

menjalankan shalat."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11477. Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, ia
berkata: Hammad bin Mas'adatr menceritakan kepada kami

dari Isa bin Hafsh, ia berkata: Disebutkan di hadapan Al

Qasim bin Muhammad te,ntang mengusap kepal4 ia berkata,

"Wahai Nafi, bagaimana Ibnu Umar me,lrgusap?" Ia

menjawab, "Safu usapan." Ia menjelaskan bahwa ia
mengus4p bagran depan kepalanya sampai ke mukanya.
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Al Qasim berkat4 "Ibnu Umar adalah orang yang paling
mengerti dalam hal fikih dan paling alim di antara pi1".rr570

11478. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Yatrya bin Sa'id bertata: Nafi mengabarkan
kepadaku batrwa jika Ibnu Uniar bennudhu maka ia
me,nceburkan kedua telapak tangann)ra ke air, kemudian
me,lrgusap bagran depan kepalanya dengan kedua
tangannya.sTl

11479- Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Muhammad bin Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Nafi
mengabarkan kepadaku batrwa Ibnu Umar meletakkan
bagran dalam telapak tangannya yang kanan ke datam air,
kernudian tidak menump lalu mengusap anggota

badan antara dua bagian depan kepala sampai keningnya
dengan sekali usapan. Ia tidak menambahkannya selain

sekali usapan, selanjutnya dari kening sampai bagran depan

kepala.sT2

11480. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada karni, ia
berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Syuraik mengabarkan kepada kami dari yahya bin Sa'id Al
Anshari, dari Nafi, dari Ibnu IJmar, bahwa jika ia berurudhu
maka ia mengusap bagtan depan kepalanya.573

l]o nnu Abi Syaibah dalamMushannaf (t126).
57t lbid.to lbid.
573 Al Baihaqi dal^mAl Kubra (tl6t).
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11481. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ishaq mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Syuraik mengabarkan kepada kami dari Abdul A'la Ats-

Tsa'labi, dari Abdurrahman bin Abi Laila" ia berkatq "Cukup

bagimu mengusap bagran depan kepalamu jika kamu

mengenakan serban.sTa Perempuan j,rga melalrrkannya

demikian."s75

11482. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah

Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Ajlan, dari Nafi, ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar

mengusap ubun-ubunnya dengan satu usapan.

Suffan berkat4 "Jika mengusap satu helai rarnbut maka itu

telah mencukupi.rrs76

11483. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdussalam bin Harb menceritakan kepada kafiIi, ia berkata:

Mughiratr mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, ia
berkata, "Bagian manapun dari kepalamu yang kamu

sentuhkan air, maka itu mencukupi."sTT

11484. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin

Zhabym, menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin

Abi Khalid menceritakan kepada kami dari Asy-Syabi, ia

;.,t3r artinya teqat sesuatu yang ada di atas kepala, benrpa serban atau kopiah.

LibatAl Mu'jam Al Wasith (entri: a) danLisan Al Arab (entri: ,".).
Al Muhanir Al Wajiz (21162,163) dan Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf
(l/36).
Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (1122),Ibnu Al Mundzir dalam Al Ausath
(1/398), dan Al Baihaqi dalamAl Kubra (l/61).
Ibnu Abi Sfibah dilam Mushannaf (lllffi) dan Ibnu Al Mundzir d^lam Al
Ausath (l/398).
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berkata, "Bagian manapun dari kepalamu yang kamu
sentuhkan air, maka itu mencukupi."s78

11485. Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Isma'il Al Aztaq, dari Asy-
Syabi, riwayat yang sama.

11486. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Illayyatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub mengabarkan

kepada kami dari Nafi, ia berkata: Ibnu Umar mengusap

kepalanya seperti ini, kemudian Ayyub meletakkan telapak

tangannya di tengah-tengah kepalanya, kemudian
melewatkannya ke bagian depan kepala.sTe

11487. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid bin
Al Habbab menceritakan kepada kami dari Suffan, ia
berkat4 "Jika seseorang mengusap kepalanya dengan satu
jari, maka ifu telatr mencukupi."s8o

11488. Abu Al Walid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al rfr/alid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana

kiranya mengusap kepala yang dianggap cukup?" Ia
menjawab, "Kamu mengusap bagran depan kepalarnu sarnpai

ke tengkuk lebih aku sukai."58r

11489. Al Abbas bin Al Walid menceritakan kepadaku dari
bapakny4 riwayat yang serupa.

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (1/160) dan Al Baihaqi d^lam Al Kubra
(r/60).
Ibnu Al Mundzir, Al Austah (11394), dan Al Baihaqi dalamAl Kubra (l/60).
Ibnu HazmdalamAl Muhalla (2152).
Ibnu Al Mundzir dalamAl Ausath (l/394).
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Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna firman-Nya

tersebut adalatl, "Usaplah seluruh kepalamu."

Mereka menambahkan jika tidak mengusap seluruh kepalanya

dengan air maka shalafirya tidak satr dengan wudhu tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11490. Yunus menceritakan kepadaku dari Abdul A'lq ia berkata:

Asyhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik

berkat4 "Barangsiapa mengusap sebagian kepala dan tidak

seluruhny4 maka ia me,ngulang shalatnya sama seperti orang

yang mengusap sebagian muka atau sebagian lengannya."

Ia berkata: Malik ditanya tentang mengusap kepal4 ia lalu

me,njawab, "Dimulai dari bagian depan kepalq kemudian

mengedarkan kedua tangannya sampai tenghrk, lalu kembali

ke tempat ia mernulai."582

Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa

mengusap kepala tidak me,ncukupi kecuali dengan sedikitrya tiga

jrri.tt'

Abu Jarfar berkata: Perdapat yang be,nar me,lrurut kami

adalah, Allah SWT memerintahkan mengusap kepala kepada orang

yang he'ndak mengerjakan shalat dengan semua anggota tubuh yang

diperintatrkan untuk dibasuh atau diusap, dan tidak ada ketentuan

tentang batas yang tidak boleh dilanggar, baik mengurangi maupun

Al Muharrir Al Wajb (21162).

Al Kasani dzlamBada'i' Ash-1hana'i' (\n,8) dan Abu Hayyan dalamAl Bahr
Al Muhith (41t92).

582

5t3



$uahAJlvlaa'iilah

melebihi. Jika masalaturya demikian, bagran kepala manapun yang

diusap oleh orang yang berwudhu, maka ia berhak dianggap sebagai

telah mengusap kepal4 dan telah menjalankan apa yang diwajibkan
Allah berupa mengusapnya karena ia termasuk dalam sebutan

mengusap kepala jika hendak mengerjakan shalat.

Jika seseonmg berkata: Allah SWT berfirman mengenai

tayarnunl {fi*,tt #+frV*U "sapulah mukamu dan tanganmu,"
(Qs. An-Nisaa' [4]: a3) apakafr mencukupi mengusap sebagian kepala

dan tangan dalam tayamum?

Jawablah: Semua yang diusap dengan debu dipertentangkan

oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa mengusap

sebagian kepala dan tangan dianggap cukup dalam tayamum,

sedangkan sebagian ulama lainnya tidak menganggapnya cukup. Bagi

)4ang mengangg4pnya cukup adalah karena itu sudatr dianggap

me,lrgusap. Tidak ada kesepakatan batrwa mengus4p sebagian kepala

dan tangan tidak mencukupi. Jadi, diserahkan kepada dalil yang

dinukil dari Nabi SAW, dan tidak boleh seomng pun memiliki hujjah
yang memaksa kami menerimanya, karena menunrt kami, jika yang

ada dalam Kitab itu bersifat umum paknany4 maka sehanrsnya

memberlakukan keumumannya sampai ada kekhususan yang harus

diterima.

Jika dikhususkan, maka yang dikhususkan tersebut tidak akan

keluar dari malna lahinrya, sehingga huhrm seluruhnya bersifat

umum. Kami telatr jelaskan alasan yang mernuaskan tentang

keabsahan pernyataan tersebut di ternpat lain png tidak perlu diulang

lagi di sini.se

5r Lihat pcna6iran surah Al Baqarah ayatTldan I 16.
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Kepala yang diperintahkan Allah SWT untuk dibasuh

berdasarkan firman-Nya, {y{{lt ILH*;V '&;+|/]16 "pon
sapulah lrepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata

kaki," adalah tempat tumbuhnya rambut kepala, bukan yang melebihi

itu sampai ke tenglruk di belakang, dan bukan pula yang berada di

bagran depan kepala sampai kening.

Takwil lirman Allah: tiJ<!!y;?;tti @an [basuhJ
kakimu sampai dengan kedua mata kaHJ

Abu Ja'far berkata: Para ahh qirabr berbeda pendapat

tentang bacaan ayat tersebut.585

Sekelompok ahli qira'at dari Hijaz dan hak membacanya

{"KrtJyHt;V "Dan (basuh) lmkimu sampai dengan kedua

mata lrnki," dibaca nashab, sehingga maknanya adalalL "Jika kalian

hendak mendirikan shalat maka basuhlah kepala kalian, tangan kalian

sampai siku, dan kaki kalian sampai mata kaki, serta usaplatr kepala

kalian. Jika dibaca demikian, berarti makna yang diakhirkan dibaca

diawal, sehingga kata /-jji dib""u nashab karena athafkqada kata
'afi|. nfii,yang menrbaca demikian menakwilkan bahwa Allah SWT

s85 Ibnu Katsir, Abu Am, Hamzab, dan Abu Bakar membacanya sesuai bacaan
yang dianut lsrimalq Asy-Syabi, Al Baqir, Qatadalf Alqama\ Adh-Dhahak,
yaial.r<t).'r( t dergan lcasrah.

Nafi, Al Kisa'i, Ibnu Amir, dan Hafsh membaca pGlf, dengan nashab.

Al Hasan dan Al A'masy membaca pll;[ dengan rafo' sebagai mubtada yarrg

dibuang khabamy4 yaknioFsSr 4 "'ry "Basuhlah kedua kaki hingga mata

kaki.u
Lih^t Al Bahr Al Muhith (41162), Hujjah Al Qira'ah (221-223), dan Al
Muhanir Al Wajiz (2/L63).
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memerintahkan hamba-harrrba-Nya untuk membasuh kaki, bukan

mengusapnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

ll49l. Humaid bin Mas'adatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zwai' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Khalid Al Hidza' menceritakan kepada kami dari Abu

QalabalL batrwa seseorang shalat sedangkan di atas

punggung kakinya terdapat tempat seuktran l<uku (tidak

tersiram air), maka ketika ia telatr selesai shalat, Umar

berkata kepadanya, fllangr wudhu dan shalatnu."s86

11492. Hunaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin
Zt$ai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Hasan

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Huzail bin Syurahbil

me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Mas'ud, ia berkata,

"Sela-selailah jari-jari dengan air, maka api neraka tidak

akan menyela-nyelainya. u587

11493. Abdullah bin Ash-Shabah Al Athar menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hafsh bin Amr Al Haudhi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Murajja -yatcni Ibnu Raja Al
Yasykari- menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Rauh Amarah bin Abi Hafshatr me,nceritakan kepada kami

dari Al Mughiratr bin Hunair:, bahwa Nabi SAW melihat

5r Al Baihaqi dtlan Sunan, ia mriwayatkan ya4g serupa dari jahr Urnar bin
Khath6ab, yang di dalamnya dijelaskan bahwa orang yang memerintahkan
rmtuk mengulang wudhu dan shalat adalah Umar bin Khaththab RA. Lihat
Sunan Al Kubra Qnq.587 Ibnu Abi Syaibah dalamMushannaf (ll2l).
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seseorang be,lsrudhu, sedangkan ia me,lnbasuh kedua

kakinya, maka Nabi SAW bersabdq

" D emikianlah aht dip erint ahkan. n588

11494. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman me,nceritakan ke,pada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Waqid 
-sahaya 

Zud bn
Khalidah-, ia berkata: Aku mendengar Mush'ab bin Sa'd

berkata "[Jmar melihat sekelompok orang berwudhu, lalu ia

berkat4'Me,nyela-nyelalah kalian se,mua'."58e

11495. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

mendengar Yatrya berkata: Aku mendengar Al Qasim

berkata: Ibnu Umar melepaskan sepatunya" kemudian

berwudhu dan membasuh kakiny4 lalu menyela-nyela jari-

jari kakinya.sm

11496. Ibnu Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan ke,pada kami dari Az-Zubut bin Adi, dari

Ibrahim, ia berkata: Aku bertanya kepada At Aswad,

Lihat perintah Rasulullah sAW rmtuk menyela-nyela jari-jemari dalam Ibnu

Majah dalan Sunan (446), At-Tirmidzi dalam Sunan, bab: Berzuci (38, 39),

Ibnu Abi Syaibah ,talamMushannaf (1121,22). Tindakan Rasulullah SAW yang

menyela-nyela jari-jemari beliau sesuai de,ngan yang diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dalam Sunan, bab: Bersuci (40), Ibnu Majah dalam Sunan, bab:

Bersuci (U7 448), dan Ahmad ddam Musnad (41 229) -
IbnuAbi Syaibah dalan Mushannaf (1121).

Abdnrrazzaq dala'n Mushannaf (1124, 25) dan Ibnu Abi Syaibah dalam

Mushannaf (1122\.

t . | .'..oyl l\t
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"Apakah kamu melihat Umar membasuh kedua kakinya

dengan sekali basuhan?" Ia menjawab, "Ya."sel

L1497. Muhammad bin Halaf menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ishaq bin Manshur menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami dari

Ibrahim bin Maisaratr, dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa ia
berkata kepada Ibnu Suwaid, "Telah sampai kepada kami

berita dari tiga orang yang semuanya melihat Nabi SAW
membasuh kedua kakinya dengan sekali basuhan, dan yang

paling dekat di antara mereka adalah anak pamanmu Al
Mug[i66."sez

11498. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-
Shabah menceritakan kepada kami dari Muhammad 

-yakniIbnu Aban- dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, ia
berkata, "Basuhlah kaki sampai kedua mata kaki."se3

11499. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulay5rah

me,nceritakan kepada kami dari Khalid, dari Abu Qalabah,
batrwa Umar bin Khaththab melihat seseorang membiarkan

di punggung kakinya seukuran lolku (tidak terkena air),

maka ia memerintahkannya untuk mengulang wudhu dan

shalatnya.5ea

5er fbnu Abi Syaibah dzlan Mushannaf (l/31) dan lihzt atsar no. 11494, di
dalamnya terdapat perintah Umar RA untuk menyela-nyela.

5e2 Abdurrazzaq dadiam Mtuhannaf (ll2l).
:* Ibnu Abi Syaibah dalamMushannaf (ll3l).
5% HR- Ibnu Majah dzlam Sunan, bab; Barangsiapa Mandi karena Janabat

kemudian Tersisa Sedikit Bagian yang Tidak Terkena Air (664), Al Baihaqi
dalam ls-Sznan Al Kubra (l/70), diriwayatkan dari keduanya, dari Umar bin
Khaththab secara marfu', dan Ibnu Al Mundzir menyebutkannya dari Umar
dalam Al Atu ath (l I 420).
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11500. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulalyatr

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

Syaibah bin Nishah, ia berkata: Aku menemani Al Qa.sim bin

Muhammad ke Makkatr. Ketika ia berwudhu hendak shalat,

aku melihatnya mengalirkan air ke jari-jari kakinya" maka

aku bertanya kepadanya, "Wahai Abu Muhammad, mengapa

engkau melakukan hal itu?" Ia menjawab, uAku melihat Ibnu

Umar melakukan hal itu."ses

11501. Abu Kuraib dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

kedunya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar bapakku dari Hammxfl, dari

Ibrahim, tentang firman-Nya, JL'&$-{-XW6
#<rt Xv ;H*. iri'&;At#13 q!; 'Makn

basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan sila4 dan

sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua

mata l(aki," ia berkata, "Perintah itu merujuk pada

me,mbasuh."596

11502. Al Husain bin Ali Ash-Shada'i menceritakan kepada karri, ia

berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Hafsh Al
Ghadiri, dari Amir bin Kalib, dari Abu Abdirrahman, ia

berkata: Hasan dan Husain RA membrcanyq JL H*;13
Ar;Krt "Dan (ttsaplah) lwkimu sampai dengan kcdua mata

l(aki,u maka Ali RA mengusapnya Ia menetapkanjuga

595

596

keputusan kepada orang-orang, ia berkata: |!t3ili "Oan

(usap) kakimu."

Ibnu Abi Syaibah dalam Mshamaf(ll2l).
Ibnu Abi Syaibah dalan Mushannaf (l/31) dan Al Baihaqi dalam Sunan Al
Kubra (lr0).
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Ini terrrasuk pembahasan mendahulukan dan mengakhirkan
swrtu pernyataan.seT

11503. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul
Wahhab bin Abdul A'la menceritakan kepada kami dari
Khalid, dari Ilaimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia mernbaca

;H*.iti'&;a1&1i "Dan saputah trepatamu dan
(basuh) lcakimu," dengan nashab. Ia berkata, "Merujuk
kepada perintah membasuh. se8

11504. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah dan

Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Hisyam bin
UrwalU dari bapalcnya, bahwa ia me,mbacany4 HtJi
"Dan (basuh) lcakimu", dan ia berkatA "Merujuk pada

perintatr membasuh. "see

11505. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Qais, dari Ashim,
dari 7arr, dari Abdullah, bahwa ia merrbac4 H):Ji
"Dan (basuh) kakimu," dengan nashab.ffi

11506. Muharnmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufhdhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang finnan-Nya, .&t-!A Jy'&fi; -&;rWE
g!<fi gyiHtrS {r;4t;*i5',M"i" basuhtah

mukamu dan tanganmu sampai dengan siht, dan sapulah

As-Suyuthi d^lam Ad-Durr Al Mantsur (3/28) dan Al Baihaqi dalam Sunan
onq.
Al Baihaqi dalam Sunan Al Kubra Onq,Ibnu Abi Syaibah dalan Mushannaf
( lR 1 ), dan Abdurrazzaq dalam Mushannaf (l l2l).
Ibid.
Al Baihaqi dalamSunan Al Kubra (1170).
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kepalamu dan (basuh) knkimu sampai dengan kedua mata

l(nki." Serta -U-;<nJyiltt't Oan (basuh) pakimu

sampai dengan kedua mata knki," ia berkata, 'tsasuhlatr

muka kalian, basuhlah kaki kalian, dan usaplah kepala

kalian. hi termasuk masalah mendahulukan dan

mengakhirkan kalimat (taqdim wa ta'khir)."@l

11507. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain bin

Ali menceritakan kepada kami dari Syaiban, ia berkata:

Telalr tetap dari Ali bahwa ia membaca fftlilj "oan
(basuh) knkimu.'fiz

11508. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Hisyarn bin

Urwalu dari bapaknya tentang firman-Nya, ;4*rli'Oan
(basuh) kakimu," bahwa itu merupakan perintah merujuk

kepada membasuh."@3

11509. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Bapaklru

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Khalid, dari

Ikrimah, riwayat yang sama.6m

11510. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Harnmani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syraik
menceritakan kepada kami dari Al A'masy, ia berkata: Para

Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami.
Al Baihaqi da'lam Sunan Al Kubra (l/70) dan Sa'id bin Manshur dalam Sunan

(4nu2).
Ibnu Abi Syaibah dabmMushanruf (ll3l) dalx Sa'id bin Manshur dzlamSunan
(4t1446).
Ibid.
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salrabat Abdullatr membacanya ;H*J; "Dan (basuh)

kakimu," maka mereka membasuhnya.o5

11511. Ibnu Waki menceritakan kepada karri, ia berkata: Bapalirku

me,nceritakan kepada kami dari Suffan, dari Abu Ishaq, dari

Al Harits, dari Ali, ia berkat4 "Basuhlah kaki sampai mata
' keki."6o6

ll5l2. Abdullah bin Muhammad Az-Ztthn me,nceritakan ke,padaku,

ia berkata: Suffan bin Uyainah me,nceritakan kepada kami

dari Abu As-Sauda dari Ibnu Abd Khair, dari bapakny4 ia

berkata: Aku melihat Ali berwudhu, ia membasuh bagran

luar kakiny4 dan berkata, "Kalau bukan karena aku melihat

Rasulullatr SAW melakukan hal ini, maka ako pikir bagran

dalarn kaki lebih pantas untuk dibasuh daripada bagran
. luanrya."@7

11513. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik
menceritakan kepada kami dari Atha, ia berkata, 'Aku tidak

melihat seorang pun mengusap kaki."o8

11514. Al Mutsanna meirceritakan kepadakq ia berkata: Al Haifaj

bin Al Minhal menceritakan kepadaku, ia berkata: Hammad

me,nceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'd, dari Mujahid,

bahwa ia membaca, ;jyi<lt[yH)::3 "Dan (basuh)

Al Baihaqi datarn Sunan Al Kubra (1/70) dari AMullah bin Masbd.
Ibmr Abi S)"aibah Aen Sunan (1/3 l).
Abdnrrazzaq dal*n Mushannaf (lll9, 202) d$ Ibnu Abi Sfibah rlalam

Mushamaf(ll30).
As-Suyrthi d^lum Ad-Dun Al Mantsur (3129) dan Ibnu Abi Syaibah dalam
Mushanruf(1130).

oos

ffi
@7
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lrakimu sampai dengan kedua mata kaki," dengan nashab, ia

berkata, "Merujuk kepada membasuh. "60e

11515. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin

Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Al A'masy membaca ;Hgiti "Dan (basuh) lakimu,"

dengan nashab.6ro

11516. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Asyhab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik ditanya tentang

nrman-Nya, {i?3 Jy ;U*.iti &;a1 iAl| "Dan

sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua

mata l9aki,'japakatr '#,)+')ij "Dan (basuh) kakimu," atav,
'#$\it "Dan (usap) lmkimu'2 Ia menjawab, "Itu

maksudnya me,mabasuh, bukan mengusap. Kaki bukan

diusap tetapi dibasuh." Lalu Dikatakan kepadanya, "Apakah

menunrhu mengusap telatr mencukupi?" Ia menjawab,

'Tidak."6ll

11517. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Nuaim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang

firman-Ny4 H)::Ji'&;i,l;*li "Dan saputah

Irepalamu dan (basuh) kakimu,u ia berkata, "Basuhlatt

dengan sekali basuhan. "61 
2

Para ahli girq'atHijazdan kak yang lain mernbaca \ti.;Ll)
"--5Jiltt|<-"Li. de,ngan dibaca jer, yang maknany4

@ Al Baibaqi ddamsunan Al Kubra Onl, 7l).
610 Ibnu Athiyah dalarn Al Muhamr AI Wajiz (21163).
6tr Al Muharrir Al Wajiz Qll63).
612 Ka-i tidak menemukan abar ini dalam literatur kami.
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"Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk mengusap

kaki pada waktu bernrudhu, bukan membasuhnya." Mereka

meng-athaf-kan kata &lti Gaki) kepada ,fY,Jjt Gepala),

sehingga mereka me*j er -kawrya.

11518. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Qais Al Khurasani menceritakan kepada

kami dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, dari Ilcimah, dari

Ibnu Abbas, ia berkat4 "Wudhu itu dua basuhan dan dua

usapan."6l3

11519. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritalen kepada kami dari

Humaid, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Musa bin Anas berkata kepada Anas, dan saat itu kami

berada di sampingya, "Wahai Abu Harnzah, Al Hajjaj

berbicara kepada kami di Al Ahwaz, ia berkata (tentang

bersuci), 'Basuhlah muka dan tangan kalian dan usaplatr

kepala serta kaki kalian, karena tidak sedikit pun dari anak

Adam yang lebih dekat kepada kotoran daripada kakinya.

Basuhlah bagran dalam, bagran luar, dan urat di atas fumit'."

Anas lalu berkatq 'Allah Maha Benar dan Al Hajjaj

berbohong. Allah berfirman, ;U6S #;al;iA|'r."
Ia berkata, "Jika Anas mengusap kakinya maka ia
membasuhnya."6la

Al Mulunir Al Wajiz (2/163).
Al Baihaqi ,lalatn Al Kubra QnT d^n Ibnu Abi Syaibah d"larn Mushannaf
(l/30).
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11520. Ali bin Sattl menceritakan kepada karri, ia berkata:

Mu'ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim menceritakan

ke,pada kami dari Anas, ia berkat4 "Al Qur'an turun dengan

mengusap, sedangkan Sunnah (dengan) me,mbasuh."6l5

Ll52l. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Adi menceritakan kepada kami dfii Humaid, dari Musa

bin Anas, ia berkata: Al Hajjaj berkata "Basuhlah muka,

tangarU dan kaki kalian. Bagran luarnya, bagran dalarnny4

dan urat di atas tumit, karena itu lebih dekat kepada kotoran

kalian."

Anas berkat4 'Allah Matra benar dan Al Hajjaj berdusta.

Allah berfirman, {{<:t Jy'Ht::ifi fr;:r,\jklri' non
sapulah kepalamu dan fusap) kakimu sampai dengan kedua

mata kaki'.'516

11522. Ya'qub me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulalyah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah Al Ataki
menceritakan kepada kami dali IkrimalL ia berkata, "Tidak
ada mencuci pada kaki, tetapi ayat png diturunkan adalah

menge,nai me,ngusap. "617

11523. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hanrn

menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Jabir, dari Abu
Ia'far, ia berkat4 "Usaplah kepala dan kakimu."6l8

Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (2/163).
Al Baihaqi d^lam Al Kubra OnD, As-Suyuthi datern Ad-Durr Al Mantsur
(3128), dan Ibnu Athiyah datern Al Muharrir Al firajiz Qll63).
Ibnu Abi Syaibah ,talat t Mushannaf (l/30), Abu Ha4ran dalam Al Bahr AI
Muhith (41192), daaAl Muharrir Al Wajiz Qll63).
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (2/163).

6r5
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11524. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami daxi Daud bin Abi Hind, dari

Asy-Syabi, ia berkata, "Jibril turun dengan mengusap.

Apakah engkau tidak melihat bahwa dalam tayamum engkau

mengusap yang tadinya dibasuh (dalam wudhu) dan

mengabaikan yang tadinya diusap (dalarn wudhu)?"6re

11525. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Syabi,

ia berkat4 "Diperintatrkan untuk bertayamum pada anggota

wudhu yang diperintatrkan untuk dibasuh."620

11526. Yaqub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulalyatr

menceritakan kepada kami dari Dau4 dari Asy-Syabi, ia

berkata, "Kaki adalatr diusap, apakah kamu tidak melihat

bahwa yang dibasutr itu diperhitungkan, sedangkan yang

diusap diabaikan (maksudnya dalam tayamum)?"62r

11527. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdul Watrhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amir, ia berkat4

"Diperintatrkan untuk diusap dalam tayamum apa yang

diperintalrkan untuk dibasuh dalam wudhu, dan yang

dibatalkan apa yang diperintahkan untuk diusap dalam

wudhu adalah kepala serta kaki."622

11528. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Daud, dari

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (lR0), Al Bahr Al Muhith (41192), d^D' Al
Muharrir Al Wajb (11163).
Al Muharrir Al Wajiz (21163).
Ibnu Abi Syaibah dzlamMushannaf(Ll30) datAl Bahr Al Muhith (41192).

Al Muharrir Al Wajiz (21163).

619
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Asy-Syabi, ia berkata, "Diperintah diusap dengan debu

dalam tayamum apa yang diperintahkan untuk dibasuh

dengan air, dan mengabaikan apa yang diperintahkan untuk

diusap dengan air."623

It529. Ibnu Abi Ziyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada Amir bahwa

orang-orang berkata, "Jibril AS turun dengan membasuh

kaki." Ia lalu berkata, "Jibril turun dengan mengusap

ftaki.1624

11530. Abu Bisyr Al Wasithi Ishaq bin Syatrin menceritakan kepada

kami, ia berkata: Khalid bin Abdillah me,nceritakan kepada

kami dari Yunus, ia berkata, "Orang yang menemani Ikrimatr

ke Wasith menceritakan kepadaku, ia berkat4 'Aku tidak

melihatnya me,nrbasuh kaki, melainkan hanya mengusapnya

s amp ai menyelesaik arrrry a! 62s

11531. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Said menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, <r-$iq:V
s; IA Jt,l.,, $S -t ",*w6 iilti Jt- )* 1yffir.

6i<:i JyH)*Ji &fr,1#1i "Hai orang-orans yans

beriman, apabila lcamu hendak mengerjakan shalat, mala

basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siht, dan

sapulah kepalamu dan (basuh) knkimu sampai dengan kedua

Ibid.
Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (1130') datAl Muharrir Al lfajiz (21163).

Ibid.
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mata kaki," bahwa Allah mewajibkan dua basuhan dan dua

usapan.626

11532. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari Yahya bin Watsab, dari Alqamah, bahwa ia

membaca'Jsi tbdengan htxaf lamdibaca khafadh!2l

11533. Ibnu Humaid dan Ibnu Waki menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, riwayat yang sama.6'8

11534. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Husain Al Akli menceritakan kepada kami dari Abdul

Warits, dari Humaid, dari Mujahid, batrwa ia membaca
'1319'r?r.*,

11535. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin

Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abi
Khalid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syabi

membaca'J$.| tbdengan dibaca khafadh.63o

11536. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kalrri dari Al Hasan bin Shalih, dari

AMurrazzaq dalam Mushannaf (lll8), Al Bahr Al Muhith (41192), Al Muharrir
Al Wajiz (21163), danAd-Dun Al Mantsur (3/28).
Al Bahr AI Muhith (41192) datAl Muharrir Al Wajiz (21163).
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al l{ajiz (2/163).
Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami. Al Baihaqi dalarn Al
Kubra (l/70) mengeluarkan sebuah atsar dari Mujahid bahwa ia membacanya
dengan nashab. Demikian juga yang dilakukan oleh Ath-Thahawi dalan Syarh
Ma'ani Al Atsar (ll40).
Al Bahr Al Muhith (41192).
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Ghalib, dari Abu Ja'far, batrwa ia membac 
^,'n3g'riidengan

dibaca khafadh (knsrah) .631

11537. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Salamah, dari Adh-Dhahhak,

bahwa ia membac a'pflAlij dengan dibaca lasrah.632

Abu Ja'far berkata: Menurut kami pendapat yang paling

be,nar adalah, Allah SWT memerintahkan dengan keumuman

mengusap kaki dengan air dalam bernrudhu, sebagaimana

memerintatrkan dengan keumuman perintah mengusap muka dengan

debu dalam tayamum. Dengan demikian, jika orang yang berwudhu

melakukan hal itu, berarti ia berhak disebut mengusap dan membasuh,

karena me,nrbasuhnya adalah mengalirkan air kepadanya atau

menyiramkan air kepadanya. Mengusap berarti tangan, atau yang

menggantikan tangan untuk mengalirkan kepadanya. Jika ia
melakukan hal itu, berarti ia melakukan usapan dan basuhan, karena

mengusap mengandung kemungkinan makna yang keduanya

disebutkan dari yang umum dan yang khusus, yang salah satunya

mengusap sebagian dan yang satunya lagi mengusap keseluruhan.

Ahli qira'at berbdapendapat tentang firman-Nya, H*rti
"Dan (basuh) kakimu."

Sebagian ahli qira'at me-nashab-kanrry4 sehingga yang wajib

adalah me,mbasuh dengan menolak hukum sunah mengusapnya,

sebagaimana yang telah jelas dari sabda Rasulullah SAW, dengan

keumuman mengusapnya dengan air.

Al Muhanir Al Wajb (1/163).
Al Bahr Al Muhith (41192).
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Ahh qira'at larn meng-lmsraft-kannya, sehingga yang wajib
adalah mengusap.

Ketika kami katakan bahwa talorilnya adalah keumuman
mengusap kaki dengan air, maka mereka png berpendapat harus

me,rrrbasuh kaki dengan air tidak menyrkai pendapat kami ini dan

menyatakan tidak boleh hanya mengusap dengan kedua tangan atau

yang menggantikan keduanya berprjak pada firman-Nya t ll'1i
$lS:fi iy ;Ht*. iti !r{2i!1, 

" Dan (us ap) kakimu s ampai dengan

lredua mata kaki" bermakna dengan mengusap semuanya secara

umum dengan tangan atau dengan yang menggantikan posisi tangan

bukan sebagiannya dengan membasuhnya dengan air.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11538. Ibnu Bas),syar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi menceritakan

kepada kami dari Ibnu Umar, dari Al Ahwal, dari Thawus,

bahwa ia ditanya tentang seseorang yang benxrudhu dan

memasukkan kakinya ke dalam ar, ia lalu berkata, ''dku
tidak menganggap itu sebagai keutamaan.'633

Hal ini juga diperbolehkan oleh orang yang mengarahkan

maknanya pada membasuh.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11539. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Idris
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Hisyam menyebutkan dari AI Hasan, tentang seseorang yang

633 Ibnu Abi Syaibah dzlanMushannaf (1t57) dan Al Qurthubi dalam tafsir (6tg7),
ia meriwayatkan yang serupa dari Ibnu Al Qasim, dari Malik, dan kami tidak
menemukan atsar tersebut dari Ibnu Am atau Thawus.
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berwudhu di atas kapal [aut. Ia lalu berkata, "Tidak apa-apa

ia menceburkan kakinya dengan sekali ceburan."634

11540. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Harrah

mengabarkan kepadaku dari Al Hasan, tentang seseorang

yang berwudhu di bagian pinggrr kapal laut. Ia lalu berkatq

"Ia mengaduk-aduk kakinya ke air."635

Jika dalam mengusap dimaknai sebagaimana yang telah kami
jelaskan, yakni keumumam kaki dalam air dan kel*rususan

sebagianny4 dan itu benar dengan dalil-dalil yang akan kami jelaskan

setelahny4 bahwa yang dimaksud tentang mengmap adalah yang

umum, dan untuk keumuman tersebut terdapat makna umum dan

khusus, maka jelastah kebenaran kedua cara bacaan tersebut secara

bersamaan, yakni baik dibaca nashab maupun khafadh, karena dalam

keumuman kaki dengan mengusapnya menggunakan air, adalah

membasuhnya dengan tangan dan mengalirkan air dengannya atau

sesuatu yang menggantikan kedudukannya.

De,ngan demikiarU aspek kebe,naran bacaan orang yang

membacanya dengan nashab adalah karena mengandung makna

keumumannya dengan mengalirkan air kepadanya. Sedangkan aspek

kebenaran bacaan orang yang membacilnya dengan khafadh adalah

karena terdapat tangan yang mengalirkan air kepada kaki, atau yang

melrggantikan posisi tangan dengan mengusapnya. Hanya saja itu jika

demikian keadaanryra, dan kedua cara bacaan tersebut sama-sama baik

dan benar.

s At Muhantr Al Wajb @16/.).6t5 lbnu Abi Sfibah dalam Mushannaf (1157).
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Bacaan yang paling aku sukai adalah yang membaca khafadh,

sebagaimana yang kami jelaskan, berupa penyatuan mengusap dengan

makna yang telah kami jelaskan, dan karena ia jatuh setelalq \rldti
'&j:t, "Dan saputah trepalamu," maka athaf-nya kepada ei:t

sebab posisinya yang lebih dekat adalah lebih utarna daripada *"og-
athaf-kannyak"p^d"gQjdanantarakeduanyaterdapatfi rman-Nya

frirl&Ii "Dan sapulah kepalamu."

Jika seseonmg bertanya, "Apa dalilnya bahwa maksud

me,ngusap kaki itu umum, bukan lhusus, sebagai perbandingan

perkataanmu dalam mengusap kepala?"

Jawablatr, "Ddilnya adalah zhahir Htabar dari Rasulullah

SAW, bahwa beliau bersabda,

,8r',y,ri;trr ):Fr *t,J,ilJ.,F-)

'Celakalah tumit dan bagian dalam kaki (yang tidak dibasuh)

dari api neraka'.

Seandainya membasuh sebagian kaki itu mencukupi dari

keumuman, maka tidak mungkin ada kata 'celakalah' dengan tidak
mengusapnya menggunakan air setelatr me,ngusap separuhny4 kareira

orang yang menjalankan perintah Allah untuk me,rnbasuhnya tidak
berhak mendapatkan celak4 bahkan mendapatkan pahala yang

banyak. De,ngan demikian, celaka yang menjadi akibat orang )rang
tidak membasuh tumit dalam wudhu menrpakan dalil yang paling
jelas mengenai kewajiban umumnya mengusap seluruh kaki

menggunakan air, sekaligus kebenaran yang kami katakan mengenai

hal ini dan kesalahan pendapat yang bertentangan dengannya.
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Sebagian khabar yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW

adalah:

I1541. Humaid bin Mas'adatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubatr menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Ziyad, ia berkata: Abu Hurairatr lewat saat kami sedang

bennudhu di terrpat bersuci, lalu ia berkata,

"Sempurnakanlatr wudhu kalian! Sernpumakanlah wudhu

kalian! Abu Al Qasim (Nabi SAly) bersabda,

)61'u?tg.&i
'Celakalah tumit-tumit (yang tidak dibasuh saat benwdhu)

dari api neraka'.'636

11542. Abu Kuraib me,nceritakan kepada karri, ia berkata: Waki

me,nceritakan kepada kami dari Syubah, dari Mulmmmad

bnziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, riwayat yang

serup4 hanya saja disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda,

)61'u +wx,,I:
"Celakalah tumit-tumit (yang tidak dibasuh saat bernudhu)

dari api neraka.'637

1L543. Ibnu Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abi Adi me,nceritakan kepada kami dari Syubah, dari

Muhammad bn Ziyad, ia berkata: Abu Hurairah lewat di

HR Muslim dalam bab: Bersuci Q42) dan Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaqa
(r/3r).
HR Al Bukhari dalam bab Wudhu (163), Ibnu Hibban dalam Shahih (3/368),
dan Ad-Dadmi dala,r, Sunan (lll92).

636
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antara sekelompok orang yang bem/udhu dan bersucinya

buruk, maka ia berkata, "sempurnakanlah wudhu katian!

Sempurnakanlah wudhu kalian, karena aku mende,ngar Abu
Al Qasim SAWbersabda"

)61'u ,;i. g-,

'Celalalah tumit dari api neraka'.'63E

11544. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Usamah menceritakan kepada kami dari Syubatr, dari
Muharnmad bn Ziyad, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,
riwayat yang serupa63e

11545. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari
Muhammad brnZiya( dari Abu Hurairah, ia berkata, 'T.Iabi

SAW bersabda de,ngan )ang senrpa.'ffi

11546. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki
me,nceritakan kepada kami dari Hammad bin Salarnah, dari

Muhammad binZiyad, dari Abu Hurairah, ia berkat4 'Nabi
SArSf bersabdq 'Celakalah tumit-tumit dari api neraka'.'&r

11547. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid
bin Mukhallid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulaiman bin Bild menceritakan kepadaku, ia berkata:

63t HR An-Nasf i dalam Sunan OnT, Abmad dilarr- Musnad (21282), dan Abu
Awanah dzlarn Musnad (l l2l l).

il] Oua;aur hin rmnrk atsar yang.sebelumnya.q 
lbid.

6'rr Ibnu Hnzaimah dalern Shahih (1t84),Abu Awanah detzrn Musnad (tl2l2), dan
At-Tirmidzi dal"n, Sunan (4L).
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Suhail menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Abu
Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda

i.t?T r$r u qwfl.A)
'Celalcalah tumit-tumit (yang naak ditasun ,o* berwudhu)

dari api neraka pada Hari Kiamat kelak'.'&2

11548. Ishaq bin Syatrin dan Isma'il bin Musa menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Khalid bin Abdullah menceritakan

kepada kami dari Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya, dari

Abu Hurairatr, ia berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

"Celakalah tumit-tumit dari api neral(a."

Isma'il dalam haditsnya mengatakan (bahwa Rasulullah

bersabda), uCelakalah tumit-tumit bagian belakang dari api
nerala.'&3

11549. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husain Al Mu'allim menceritakari kepada kami dari Yatiya

bin Abi Katsir, dari Salim Ad-Dusi, ia berkata: Aku
memasuki rumah Aisyah bersama Abdurratrman bin Abi
Bakar, kemudian terdengar srura adza4 maka Aisyatr

berkat4 "Wahai Abdurrahman, se,lrrpurnakanlah wudhu,

karena aku mendengar Rasulullatr SAW bersabda"

'Celakalah tumit-tumit dari api neraka'.'ffi

Diriwayatkan oleh Ibnu Awanah dalam Musnad (ll2l2) dari jalur Abdurrazaq,
dari Ma'mar, dari Suhail.
HR. Ahmad dalan Musnad(U471).
IIR. Al Baibaqi dalamSunan (1169).
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11550. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Umar bin Yunus Al Hanafi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ikrimah bin Amar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Salamatr bin Abdirrahman menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Salim 
-maula 

Al Mahri-
me,nceritakan kepadaku. Umar bin Yunus berkata: Aku
keluar bersama Abdunatman bin Abi Bakar pada jenazah

Sa'd bin Abi Waqqash, ia berkata, "Aku bersama

Abdurrahman melewati kamar Aisyatr, saudara perempwm

Abdurrahman, kemudian Abdurrahman mengajak berwudhu,

aku lalu mendengar Aisyah memanggilnya" "Wahai

Abduratman, sempurnakanlah wudhu, karena aku pernah

mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Celalalah tumit-

tumit dari api neraka'.'&S

11551. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: AIi bin Al
Mubarak menceritakan kepada kami dari Yatrya bin Abi
Katsir, dari Salim 

-maula 
Dus-, ia berkata: Aku

mendengar Aisyatr berkata kepada saudaranya, "Wahai

Abdurrahman, sempumakanlah wudhu, karena aku pernatr

mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Celakalah tumit-

tumit dari api nerakn'-'ffi

11552. Ya'qub dan Sawwar bin Abdillah menceritakan kepadaku,

keduanya berkata: Yahya Al Qaththan me,nceritakan kepada

kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu

ils HR. Muslim dalam bab: Bersuci (240) dan Ibnu Abdil Bar dalam At-Tamhid
(24/248\.

616 Diriwayatkan oleh Abu Awanah dalanMusnad (ll2ll).
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Salamatr, bahwa Aisyah melihat Abdurrahman berwudhu,

lalu ia berkat4 "Sempumakanlah wudhu, karena aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Celalalah tumit-

tumit dari api nerakn'.'&1

11553. Abu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Uyainatr dan Yahya bin Sa'id Al Qaththan me,nceritakan

kepada kami dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari

Abu Salamatr, ia berkata: Aisyah melihat Abdurratrman

berurudhu, lalu ia berkata, "Se,nrpurnakanlah wudhu, karena

aku pelnah me,ndengar Rasulullatr SAW bersabda

'Celakalah twnit-turnit dari api neraka'.'fr8

11554. Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakam menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Zat'ah Wahbullah bin Rasyid

mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Haiwatr bin

Syuraih mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Al
Aswad mengabarkan kepada kami, bahwa Abdullah 

-maula
Syadad bin Al Had- menceritakan kepadanya batrwa ia

memasuki rumah Aisyah -istri Rasulullah SAW- dan

bersarnanya terdapat Abdurrahman. Abdurrahman

benvudhu, kemudian berdiri dan membelakangi. Aisyah

kemudian memanggilnya dan berkat4 "Wahai

Abdurahman!" Ia (Aisyah) lalu mendekatinya dan berkat4

HR. Ahmad dalm Musnad (6119l) dengan sanad yang sama, dan ia juga
meriwayatkannya rtelarn Musnad (6140) dari jalur Suffan, dari Ibnu Ajlan, dari
Sa'i{ dari Abu Salamah. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dalan Sunan
(452) dengan lafah.;)A dan Asy-Syaf i menyebutkannya dalam Musnad
(lll75) dari jahn Suffaq dari Ibnu Ajlan, dari Sa'i4 dari Aisyah. Ibnu Abi
S),aibah dalam Mus hannaf (l 132).

HR. Ahmad dabm Musnad (6119l, 192), Ibnu Majah (452), daa Ibnu Abi
Syaibah dalam Mus hannaf (l 132).
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"{ku pemah mendengar Rasulullah SAW bersabda,

'Celalmlah tumit-tumit dari api neraka'.'&e

11555. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Yatrya bin Sa'id menceritakan kepada kami daxi

Syubatr, ia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepadaku dari

Sa'id atau Syu'aib bin Abi Karb, ia berkata: Aku mendengar

Jabir bin Abdillah berkata: Aku pernah mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah tumit-tumit dari api

neraka.'55o

11556. Hallad bin Aslam menceritakan kepada kami, iaberkata: An-

Nadhr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syubah

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku

mendengar Ibnu Abi Karb berkata: Aku mendengar Jabir bin

Abdillah berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW

bersabda, 'Celakalah tumit-tumit dari api nerakn.'6sr

11557. Isma'il bin Mahmud Al Hujairi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syrbah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq,

ia berkata: Aku me,ndengar Sa'id berkata: Aku mendengar

Jabir berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW

bersabd4 "Celakalah tumit-tumit dari api neraka,'o'2

11558. Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsarura menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Abdunalman menceritakan kepada

a' HR- Muslim, bab: Bersuci (25) dari jalur Makhramah bin Bakir, dari bapaknya,
dari Salim, dari bapaknya (69), dan Abu Awanah dzlamMusnad (11230).

650 Ath-Thahawi dzlam Syarh Ma'ani Al Atsar (1/38) dari jalur Israil, dari Abu
Ishaq.

65r lbid.ut' Ibid.



T$* AtJl.:lhabui

kami, ia berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Abu

Ishaq, dari Sa'id bin Abi Karb, dari Jabir bin Abdillah, ia

berkata: Rasulullah SAW bersabdq 'Celaknlah tumit-tumit

dari api neraka.'653

11559. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-

Shabah bin Muharib menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Aban, dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Abi

Karb, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, "Telingaku

mendengar Rasulullatr SAW bersabd4 'Celakalah tumit-

tumit dari api neralca'.'5sa

11560. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ash-

Shabah bin Muharib menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Aban, dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Abi

Karb, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, "Telingaku

mende,ngar dari Nabi SAW,

?*}itfrl ,;3t;*tAU)
'Celakalah urat-urat di *^' **t d.ari api neraka,

s empurnakanlah wudhu'. fi55

11561. Al Husain bin Ali Ash-Shada'i menceritakan kepadaku, ia

berkata: Al Walid bin Al Qasim menceritakan kepada kami

dari Al A'masy, dari Abu Suffan, dari Jabir bin Abdillah, ia

berkata: Nabi SAW diberitahu tentang seseorang yang

berwudhu namun masih ada yang tersisa sedikit dari

654

655

HR Ibnu Majah dalan Sunan (454) dan Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al
Atsar (1138).
Ibid.
Ath-Thahawi dzlam Syarh Ma'ani Al Atsar (U38) dan Ath-Thabrani dal^m Al
Ausath (31170).



StyrlahjJl0,nar.idah

tumibrya Nabi SAW lalu bersabda, "Celakalah nmit-tumit

dari api nerakn.'556

11562. Ali bin Muslim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abdushsharnad bin Abdil Warits menceritakan kepada kami,

ia berkata: Hafsh menceritakan kepada kami dari Al
A'masyari Abu Suffan, dari Jabir, batrwa Rasulullatr SAW

melihat orang-orang yang berwudhu tumitnya tidak terkena

air, maka Nabi SAW bersabda" uCelakalah tumit-tumit dari

api neralca.'os1

11563. Abu Suffan Al Ghanawi Yazid bin Amr menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ktralaf bin Al Walid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Aylub bin Utbah menceritakan

kepadaku dari Yatrya bin Abi Katsir, dari Abu Salarnah, dari

Mu'aiqib, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Celakalah

tumit-tumit dari api neraka.'6sg

11564. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal bin

Yusaf, dari Abu Yahya, dari Abdultah bin Amr, ia berkata:

Rasulullatr SAW melihat sekelompok ofttltg benrudhu, dan

ternyata beliau melihat tumit mereka mengkilat, maka

HR. Ahmad dzlamMusnad (3/316).
Diriwayatkan oleh Abu Awanah dalamMusnad (2111250).

Diriwayatkan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az-fuwa'id (11240) darr

Mu'aiqib, ia berkata: Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkannya dzlzm Al
Kabir, dan di dalamnya terdapat Ayyub bin Utball yang oleh mayoritas ulama

dianggap dha'if. Ahmad datz,tn Musnad (31426,51425) dan Ath-Thabrani dalam

Al Kabir (201350').
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Rasulullah SAW bersabda "Celalalah tumit-tumit dari api

neralca, s empurnakanlah wudhu.'65e

11565. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

syubah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Hilal

bin Yusal dari Abu Yahya Al Ataj, dari Abdullah bin Amr,

ia berkata: Rasulullah sAw diberitatlu tentang sekelompok

orang yang berwudhu namun tidak me'lryempurnakan

wudhuny4 lalu Rasulullatr SAW bersabda,

"sempurnakanlah wudhu, celakalah tumit-tumit dari api
, ,660neraKo."

11566. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karf, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami dari Abu Bisyr, dari

seseorang yang berasal dari Makkah, dari Abdullah bin Amr,

bahwa Nabi SAW melihat orang-orrng yang berwudhu tidak

menyempurnakan wudhunya, maka beliau bersabda'

uCelalalah tumit-tumit dari api neraka-'66r

1L567. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

. menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari

Hilal bin Yusaf, dari Abu Yrttyq dari Abdullah bin Amr,

bahwa Rasulullah SAW melihat orang-orang yang benMudhu

HR. An-Nasa'i dalam sunan Al Kubra (114), Abu Awanah dalam Musnad

(ltltlg4),dan Ibnu Abdil Barr dzlamAt-Tamhid (241253)'

HR Ahmad dtla,r, Musnad (2l20l).
IIR. Ahmad dzlan Mttsnad (2t205) dengan lafazh dan sanadnya, serta Al
Husaini dalerm Al Alonal (l I 6ll).
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tumit masih mengkilat, maka beliau bersabd4 uCelakalah

tumit-tumit dari api nerakn, sempurnakanlah wudhu.,662

11568. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Llbaidullah menceritakan kepada kami dari Israil, dari
Manshur, dari Hilal, dari Abu Yahya 

-maula 
Abdullah bin

Amr-, ia berkata: Kami bersama Rasulullatr SAW di antara

Makkah dan Madinah, kemudian orang-orang mendahului
kami lalu berwudhu. Rasulullatr SAW lalu datang dan

melihat pada kaki mereka terdapat bagran yang belum
terbasuh air wudhu, maka beliau bersabd4 ,Celakalah tumit-
tumit dari api neraka, sempurnakanlah wudhu.,663

11569. Ali bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Mathrah bin yazid,

dari Ubaidillah bin Zahr, dari Ali bin Yazid, dari Al easim,
dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah SAW pernah

bersabd4 "Celakalah tumit-tumit dari api neraka.,, Di masjid
tidak ada yang tersisa, baik orang mulia maupun orang yang

tersia-si4 kecuali aku melihatnya membalik bagran belakang

tumihrya sambil memperhatikannya.6s

11570. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain
menceritakan kepada kami dari Za'idah, dari Laits, ia

HR. Abu Daud dalam,Sunan (97'),Ibnu Majah dalamsunan, bab: Bersuci (450),
dan Ahmad dalam Musnad (2/ 193).
HR. Ahmad dalam Musnad (21201),Ibnu Majah dalerr. Sunan (450), d"n Al
Baihaqi dalanSunan Al Kubra (l/69).
Diriwayatkan oleh Al Hitsami dalam Majma' Az-kwa'id (21240), ia berkata:
Ath-Thabrani dalan Al Kabir meri dari berbagai jalur yang
sebagiannya dari Abu Umamah dan saudaranya, sebagian dari Abu Umamah
saj4 dan sebagian lagi dari saudaranya saja. Semra jahunya berkisar kepada
Laits bin Abi Sulainl, dan telah tercaryur aduk Ath-Thabrani dalamAl Kabir
(8t247).
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berkata: Abdurrahman bin Sabith menceritakan kepada kami

dari Abu Umamah atau saudara Abu Umamah, bahwa

. Rasulullah SAW diberitatru tentang orang-orang yang

berwudhu, sedangkan pada tumit salah seorang dari mereka

atau mata kaki salah seorang dari mereka terdapat seukuran

. dirharn atau seukuran kuku yang tidak terke,lra air, maka

beliau bersabd4 "Celalmlah tumit-tumit dari api neraka."

Seseorang yang melihatpada tumitnya ada bagian yang tidak

terkena air, ia mengulang wudhunya.665

Abu Ja'far berkata: Jika seseorang berkata: Bagaimana

pendapatnu tentang riwayat-riwayat berikut ini:

11571. Muhammad bin A1 Mutsanna menceritakan kepada kaliaru ia

berkata: Yahya bin Said menceritakan kepada kami dari

Syubah, dari Ya'la bin Atha, dari bapaknya, dari Aus bin

Abi Aus, ia berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW

berwudhu dan mengusap sandalnya, lalu beliau berdiri dan

shalat."666

11572. ...Riwayat yang diceritakan kepadamu oleh Abdullah bin Al
Hajjaj bin Al Minhal, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku, ia berkata: Jarir bin Hazim menceritakan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Al A'masy dari Abu Wa'il,

dari Hudzaifah, ia berkata, "Rasulullah SAW mendatangi

kakus, kemudian buang air kecil sambil berdiri, kemudian

Ibid.
HR Abmad dzlzm Musnad (418) dan Abu Daud dalam Sunant, bab: Bersuci

(160).
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beliau meminta air dan berwudhu serta mengusap

sandalnya."667

11573. ...Diceritakan oleh Al Harits, ia berkata: Al easim bin
Salam menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
menceritakan kepada kami, ia berkata: ya'la bin Atha
menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Aus bin Abi
Aus, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mendatangi

kakus, kernudian beliau ber.wudhu dan mengusap kedua

kakinya."668

Serta seterusny4 berupa kltabar-khabar ymg me,lrunjulkan
bahwamengusap sebagian kaki dalam wudhu itu mencukupi?

Jawablatr: Dalam hadits-hadifs Aus bin Abi Aus tidak ada

petunjuk tentang kebenarannya, karena dalam kJtabar tersebut tidak
ada yang menyatakan bahwa ia melihat Nabi SAW berwudhu setelah

berhadats yang mewajibkannya berwudhu untuk shalat, kamudian
mengusap sandalnya atau kakiny4 dan kebolehan mengusap kaki -sebagaimana dinyatakan Aus- dalam wudhu yang bukan karena
hadats, sehingga karena hadats tersebut beliau wajib memperbarui

wudhunya, sebab riwayat dari Nabi SAW adatah bahwa beliau
berwudhu bukan karena hadats, demikian juga beliau melakukannya.

Berdasarkan riwayat-riwayat berilut ini:

tr' Dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsn (5lll7). Bagian teralfiir hadits tersebut
terdapat pada Al Bukhari, bab: Wudhu (224) da\ (225, 226, 2471). Dalam
redaksinya tidak terdapat lafazh, i;t 

")L !,i Musliro, bab: Bersuci (73), di
dalarnnya terdapat perihal mengusap sepatu. Lihat komentar Ath-Thabari
mengenai hal ini di bagian mendatang.6 Ifi.. Abu Daud dalam Sunan, bab: 

-Bersuci 
(160) dan Ahmad dilam Musnad

(4t8).
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11574. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan ke,padaku,

ia berkata: Abu Malik Al Janbi menceritakan kepada kami

dari Muslim, dari Habbah Al Arani, ia berkata: Aku melihat

Ali bin Abi Thalib RA minum di serambi rumatr sarrrbil

berdiri, kemudian ia berwudhu dan mengusap sandalny4 ia

berkata" "Ini merupakan wudhunya orang yang tidak

berhadats. Demikianlah aku melihat Rasulullatr SAW

melakukannya."66e

Khabar ini memberitatru kita tentang kebenaran yang kami

katakan tentang riwaYat Aus.

Jika seseorang berkata: Meskiprm hadits (yang diriwayatkan

oleh) Aus memiliki kemungkinan bermakna seperti yang Anda

katakan, tapi ia juga memiliki kemungkinan bermakna seperti

seseorang yang berpendapat bahwa maknanya adalah mengusap

sandal atau kaki dalam wudhu yang Rasulullah SAW melakukannya

karena hadats? Katakan kepadanya: Kondisi khabar yang paling baik

adalah kemungkinan seperti yang Anda katakan, jika memang

pendapat tersebut bebas dari kemungkinan mengusap kaki atau sandal

setelah berhadats, meskipun menurut kami itu tidak mungftin, karelra

ketetapan Allah swT dan Sunnatr Rasulullah sAw tidak boleh saling

menafikan dan bertentangan.

Terdapat riwayat shahih dari beliau bahwa perintatr beliau

adalatr de,ngan keumuman membasuh kaki dalam wudhu

Al Muqaddasi dalam At Ahadits Al Mukhtarah (2l4t0), Ath-Thahawi dalam

syarh Ma,ani Al A*ar (1134), dan lihat apa yang diceritakan oleh Ali bin Abi
Thnlib RA pada Al Qurthubi dalam tafsir (6/100)'
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mengguukan air, dengan penukilan yang banyak dan pasti, sehingga
hanrs diterima. Jika itu benar dari beliau, maka tidak mungkin benar
pendapat yang membolehkan tidak membasuh sebagian yang

dihanrskan untuk dibasuh pada satu keadaan dan satu waktu, sebab itu
berarti mewajibkan dan membatalkan suatu kete,ntuan dalam satu
waktu, dan itu te,l:nasuk hukum-hukum Allah dan hukum-hukum
Rasulullah SAW yang dicabut

Han)ra saj4 jika kita menerima apa yang dinyatakan dalam
hadits Aus, berupa pernyataan kemungkinan mengusapnya Nabi SAW
pada kakinya dalam keadaan wudhu setelatr berhadats, maka di
dalamnya terdapat penolakan terhadap konsep perrbagian, sehingga
tidak bisa dijadikan hujjatr olehnya. Kami katakan, "Jika itu
mengandung kemungkinan seperti yang Anda nyatakan, maka apakah
juga memiliki kemungkinan seperti yang kami katakan, bahwa itu
terjadi pada saat Nabi SAW berwudhu, bukan karena berhadats?" Jika
ia berkata, "Tidak," maka jelaslah sikapnya yang melawan, karena

dalarn khabar Aus tidak ada penjelasan bahwa Nabi SAW melakukan
hal itu dalam kasus berwudhu karena berhadats.

Jika ia berkata, "Tni memiliki kemungkinan seperti yang Anda
katakan dan yang kami katakan," maka katakanlah kepadany4 "Lalu
apa bukti batrwa takwil yang Anda ajukan itu lebih utama daripada

tal$ril kami?" Jadi, tidak mungkin mengajukan bukti atas

pernyataannya mengenai hal tersebut, balrkan terdapat riwayat serupa

yang bertentangan dengan pernyataannya sendiri.

Adapun hadits Hudzaifah, adalah bahwa orang-orang tsiqah
dan hufazh dari sahabat-sahabat Al A'masy menceritakannya dari Al
A'masy, dari Abu Wa'il, dari HudzaifalU bahwa Nabi SAW
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mendatangi kakus, kemudian buang air kecil sambil berdiri, lalu

berwudhu dan mengusap sepatunYa.

11575. Ahmad bin Ubdah Adh-Dhabi menceritakan riwayat tersebut

kepada kami, ia berkata: Abu Awanah me,lrceritakan kepada

kami dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah.

11576. (C) Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu

Abu Adi menceritakan kepada kami dari Syrbatr, dari

Sulaimaru dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah.

11577. (C) eUu Kuraib dan Abu As-Sa'ib menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada

kami dari Al A'masy, dari Abu Wa'il, dari Hudzaifah e),
Abu As-Sa'ib me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Mu'awiyatr menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Syaqiq, dari Hudzaifd, e), Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli

menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku, Yahya bin Isa,

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari

Hudzaifah (C), d* Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami,

ia berkata: Jarir me,lrceritakan kepada kard dari Al A'masy,

dari Abu Wa'i[, dari Hudzaifah.6To

Se,muanya menceritakan daxi Al Atnasy dengan sanad-sanad

yang karni sebutkan dari Hudzaifah, batrwa Nabi SAW mengusap

sepatunya. Mereka adalah satrabat-sahabat Al A'masy. Hadits ini tidak

dinukil dari Al A'masy selain oleh Jarir bin Hazim. Jika tidak ada

yang menentangnya menge,lrai hal ini, maka ia akan ditetapkan

670 I Al Bukhari, bab: Wudhu (224,225,226,247l), tidak terdapat l^ta?h\ 'C-Jt

{ltt ,* "danr mengusap kcdua sandalnya." Serta Muslim, bab: Bersuci (73), di

dalanrnya terdapat lzfazhb it *'a;r"dan mengusaP kedua khuffnya."
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sekalipun dengan ke-syadz-awrya ftejanggalannya). Bagaimana itu
dapat dilakukan, sedangkan para perawi tsiqah dari para sahabat Al
A'masy menentang riwayatrya tersebut? Jika itu benar dari Nabi

SAW, maka boleh mengusap sandal yang dikenakan di atas

kaus kaki, dan jika boleh demikian maka tidak boleh seorimg pun

mengalihkan lchabar kepada salah satu kemungkinan makna kecuali

dengan hujiah png bisa diterima.

Takwil lirman Allah: $.:<rt Sy gampai dengan kedua

,flata fuH)

Abu Ja'far berkata: Para atrli tak\Mil berbeda pendapat

tentang makna'1nata kaki".

Sebagian berpendapat seperti riwayat-riwayat berikut ini:

11578. Ahmad bin Hazim Al Ghifari menceritakan kepadaku, ia

berkata: [!u l{u'eim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Al Qasim bin Al Fadhl Al Hadani me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Ja'far berkata, "Di mana mata kaki?"

Sekelompok orang berkata "Di sini." Ia lalu berkata, "Ifu
. addah permulaan betis, akan tetapi mata kaki adalah di sisi

perse,ndian."67l

11579. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Asytrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: [ldalik berkata, "Mata
kaki yang diwajibkan dalam wudhu adalah mata kaki yang

67r Ibnu Athiyah datrn AI Muharrir AI Wajiz (1fi6$.
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menempel de,ngan betis, yang berhadapan dengan tumit, dan

bukan yang nampak dalarn kaki secara lahiriah."672

Ahli talwil lain berpendapat seperti riwayat berilut ini:

11580. Ar-Rabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syaf i
berkata, "Aku tidak menemukan orang )4lng menentang

bahwa mata kaki yang disebutkan dalarn Kitab-Nya dalam

hal wudhu adalah yang menonjol, dan itu adalah tempat

berkumpulnya persendian betis dan kaki."673

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar yaitu yang

menyatakan bahwa mata kaki adalah tulang yang berada di dalam

persendian betis dan kaki. Orang Arab me,namakannya dengan

sebuatan "minjamain". Sebagian ahli batrasa Arab berkata, "Yaitu dua

tulang betis pada ujungryra."

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban merrbasuhnya

dalam wudhu, dan tentang batas dari kaki yang selayaknya dibasuh,

seperti perbedaan pendapat mereka te,ntang kewajiban mernbasuh

siku, dan batas dari tangan yang selayaknya dibasuh. Kami telatr

menyebutkan mengenai hal ini beserta pendapat yang shahift dengan

alasan-alasannya pada penjelasan yanng telah lalu, maka tidak perlu

diulang lagi di sini.67a

Ibid.
Ibid.
Lihat penafsiran firman Alla[ prlr jtsii "Dan tanganmu sampai dengan

siht," dari ayat ini.

672

6'B

671



$ino,hAJlvlaa'idah

Takwil lirman Alrah: IrjSt* &* @an jika kamu
junub maka mandilah)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Jika kalian junub
sebelum kalian shalat maka berdirilatr dan bersucilah." Dia berfirman,
"Maka bersucilah dengan mandi sebelum kalian mernulai shalat yang
akan kalian lakukan."

Kata r.'-:s:rjl merupakan bentuk tunggal dan menjadi khabar
dari bentuk jarnak. karena ia isim yang keluar dari tempat keluarnya

f it, sepertidikatakan, 3\:)"?1;1r3j) h,)t ,j*?ft'r|* hr, u*
lain-lain. fafazh tunggal, j"rrr*, doa, mudzakkrar dar- mu'annats,
adalah satu. Dikatakan bahwa ej.(At pi'el'*) ,y'Jr'r;r(
CQltt bentuk jarnaknya adalah UL-j+i,dan ini tidak umum dalam
ucapan orang Arab, melainkan bentuk bakunya adalah yang terdapat
dalam Al Qur'an.

rakwir firman Auah: G&";.e jrtiptt iso|
il4i'#1'55-gi (Dan jika kamu sakit atau datam perjatanan
atau kcmbali dari tempat buang air fkakusJ atau menyentuh
perempuan)

Abu Jarfar berkata: Maksudnya adalah, "Jika kalian
memiliki luka atau terkena caczn dan kalian junub," Karni telatr
menjelaskan sebelumnya, bahwa maknanya memang derrikian, maka
tidak perlu diulang l^gr.u"

675 Lihat penafsiran surah An-Nis az' ayat 43.
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Firman-Nya, rteI "Atau dalam perialanan," maksudnya

adalatr, "Jika kalian dalam bepergian dan kalian junub."

,t4i'F1'J 56t';; &'A i,4 5 "Atau trembati dari

tempat buang air (lmlas), " maksudnya adalah, "Atau kerrbali dari

tempat buang air ftakus) dan ia telatr membuang hajat padahal ia

dalam perjalanan."

Maksud kedatangan dari kakus adalah membuang hajat (buang

air besar atau buang air kecil).

il4i'F|'S "Atau menyentuh perempuan," maksudnya

adalah, "Atau kalian menyetubuhi istri, padahal kalian sedang dalam

perjalanan."

Kami sebelumnya telah menjelaskan perbedaan pendapat

tentang latazh!-jtr, dan kami telah menjelaskan pendapat yang

benar, yang tidak perlu dijelaskan lagr di sini.676

Jika seseorang bertanya, "Lalu apa pertimbangannya terjadi

pengulang or.i FS 'S "Atay menyentuh perempuon. " jika makra

lafazh'rjtr adahh it-;r$ (persenggarnaan), sedangkan telah

disebutkan tentang kewajibannya dengan firman-Nya, #'#ofi
i;,#E "Dan jit@ lcamu junub malca mand.ilah." Jawablah,

"Pertimbangan pengulangan adalatr karena makna ayat, G'#ofi
i;ri1:6 "Dan jilca kamujunub makn mandilah,"bukanlah makna yang

diwajibkan dengan firman-Ny4 il4i'F|'S "Atau menyentuh

perempuan,' dan itu merupakan penjelasan hukumnya dalam firman-

Nya" i if:6(A$U "Dan jika kamu junub maka mandilah."

Jika ia memiliki cara untuk mendapatkan air untuk bersuci, maka ia

o'o lbid.
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wajib mandi dengannya. Kemudian dijelaskan pula batrwa itu berlaku

bagr yang tidak kesulitan memperoleh air ketika ia dalam perjalanan

(musafir), dan yang tidak dalam keadaan bepergian namun dalam

keadaan sakit. Allah SWT memberitahukan bahwa mereka yang

berhalangan pada saat itu boleh bertayamum dengan debu.

Takwit lirman Auah: lfii$r'* i#i1,ir34'{6
.t; F2-i 

-P1;}, (Latu kamu tidak memperoleh air, maka

bertayamumlah dengan tanah yang baik fbercihJ; sapulah mukamu
dan tanganmu dengan tanah itu)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, l#{I,itQ'Ji
Wta* "Lalu kamu tidak memperoleh air, malca bertayamumlah

dengan tanah yang baik (bersth)," adalalr, "Jika kalian tidak
menemukan air, wahai orang-orang beriman, padatral kalian hendak

melaksanakan shalat, dan dalam keadaan sakit dan tinggal di rumah,

atau sedang dalam perjalanan dan kalian dalam keadaan sehat, atau

kalian telah membuang hajat, atau menyetubuhi istrinya dalam

perjalanan, maka bertayamumlah dengan tanatr yang baik."

Dia berfirman, "Niatkanlah permukaan bumi yang baik, yakni

suci dan bersih, tidak kotor dan najis, serta diperbolehkan dan

dihalalkan untuk kalian." '^4 &r;3 iUq;3\#i "saputah
mulramu dan tanganmu dengan tanah itu." Dia berfirman, "Sentuhlatr

dengan tangan kalian tanatr yang kalian gunakan untuk tayamum dan

kalian meniatkannya, lalu usaplah muka dan tangan kalian de,ngan

debu tanatr yang menempel di tangan kalian."

Telah kami jelaskan sebelumnya tentang cara mengusap muka

dan tangan, perbedaan pendapat tentangny4 penjelasan tentang makna

-

lst4-
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tanah dalam tayamum, dan telah kami tunjukkan kebeparan masing-

masing pendapat yang tidak perlu diulang lagi di sini'677

Takwil firman Allah: eF i; f44L J4-',;i'i L--;-U.

(Allah tidak hendak menyulitkan kamu)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, "Allah tidak hendak

mewajibkan kalian untuk wudhu jika kalian hendak menjalankan

shalat, dan mandi dari janabat serta tayamum dengan debu yang baik

ketika tidak ada air.

d; i; rU4, J4- "Meryrulitkan kamu"' maksudnya

membuat kalian mendapatkan kesempitan dan kesusahan dalap

agama kalian. sama seperti pendapat kami tentang malrra katagfil,
yang merupakan pendapat para ahki takwil lain berdasarkan riwayat-

riwayat berikut ini:

11581. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapaklru

menceritakan kepada kami dari Khalid bin Dinar, dari Abu

Al Aliyah dan Abu Makin, dali Ilgimah, tentantg firman-Nya,

e; i; "Menyulitkan, " keduanya berkata, "Maksudnya

adalah keserrPitan. "678

11582. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang makna firman-Nya, eiL G.

" Menyulitkan, " bahwamaksudnya adatah kesusahan'67e

rbid.
i uunooi, Al Waiiz (21165). Lihat pula atsar yang diriwaya&an secara rtakna

melalui jalur Mujahid dzlamAd-Durr Al Mansatr (3132)'

Mujahid dalam tafsir (302).

677
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11583. Al Mutsanna menceritakan kepadaku,.ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.68o

Takwil firman Arrah: &e,1"' \ a;;3#.ij-,SS;
$jK:i HX (Taapi Dia hendak membersihkan kamu dan

menyempurn akan nikmat-Nya b agimu, s upcya kamu bersyukur)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 ',S#.ii,SS;

C; "Tetapi Dia hendak membersihkan kamtt," adalah, "Akan
tetapi Allah hendak membersihkan kalian dengan apa yang diwajibkan
Allah kepada kalian berupa wudhu karena hadats, mandi karena
janabat, dan tayamum ketika tidak ada air. Oleh karena itu,
bersihkanlah dan sucikanlah dengan itu badan kalian dari dosa-dosa."

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11584. Humaid bin Mas'adatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Y azid btn Zt:rat' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadatr
menceritakan kepada kami dari Syahr bin Hausyab, dari Abu

Umamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda"

$tl:,rlirt bi'i ,:^i5 6 Kir:aSrlt
"Sesungguhnya wudhu melebur dosa yang sebelumnya,

lremudian shalat rnenjadi amalan sunah."

Ia berkata: Aku bertanya, 'Apakah kamu mendengar itu dari

Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "(Aku me4dengamya dari

ffi lbid.
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beliau) tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, dan

tidak lima kali."681

11585. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia

berkata: Bapaklcu menceritakan ke'padaku dari Qatadatl, dari

Syahr bin Hausyab, dari Umamah Shadi bin Ajlan, dari

Rasulullatr SAW, riwayat yang serupu.6t'

11586. Abu Kuraib, Muhammad bin Al Mutsanna, dan Yahya bin

Daud Al Wasithi, menceritakan kepada kami, mereka

berkata: Ibrahim bin Yazid bin Mardanbah Al Qurasyt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Raqabah bin

Mashqalah Al Abdi mengabarkan kepada kami dari Syamr

bin Athiyah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abu Umamah, ia

berkata: Rasulullatr SAW bersabda,

t xl,.d*r.t) e? ,;is;rr JL1G ii*It;;:v'g;;
#yiT-:s.*.:#'u

"Barangsiapa berwudhu kemudian ia membaguskan

wudhunya, lalu mengerjalran shalat, maka dosa-dosanya

lreluar dari pmdengaran, penglihatan, tangan, serta

kakinya-'683

11587. Abu Kuaib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyatr bin Hisyam menceritakan kepada kami dari

6tr HR Ahmad dalamMusnad(51251).*' HR. Ahmad dzlan Musnad (51254, 5/255, dan 5/65) d^ri jalur lain yang

berbeda-beda, dari Abu Umamah.
s3 HR. Ahmad dalarm Musnad (51252,256) dari jalur Al A'masy, dari Syamar,

dengan sanad yang sama.
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Suffan, dari Manshur, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Kab
bin Marah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabd4

'*? "Or. -*t:rr')l- i'i-,# A;-,y, n ",+3 ,y it:t- 
">=? 

,i4 ,p tty l& it:)L,

*, p r,l:,eYt'r, i6L*'G? ;1,77 s$

&r';riutb;'c?
'Tidak ada seseorang yang bertyudhu kemudian membasuh

lredua tangannya -atau kedua lengannya- kecuali dosa-

dosanya keluar dari keduanya. Jika ia membasuh mukanya

malca dosa-dosanya keluar mulcanya, jika ia mengusap

lrepalanya maka dosa-dosanya keluar dari kepalanya, dan
jilrn ia membasuh kedua kakinya maka dosa-dosanya keluar
dari tredua kakinya.' 68a

11588. Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman

bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Hatim
menceritakan kepada kami dari Muharnmad bin Ajlan, dari

Abu Sa'id 
-maula 

Sulaiman bin Abdil Malik- dari Amr
bin Absah, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda

:i;">3 6b ,# ;r2 tl-tbAt ?jSLrlS Lr:Fr ;i ti.

'^14 fr titi,i-*2, * u ;G!b,'e?'#-i
./. t, . ,... ai. ,'^o-1o , tc , A, c . . c / ..

*+ 5,,-e l:!r ca-:-.e )v;,t d CF e y) O, i..*)z-

HR Ahmad dalam Musnad (41234,41321), ia rneriwayatkannya secara panjang,
dan terdapat sedikit perbedaan dalam redaksi.
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l. o c , u. ,.:1. t.?, ,.,

--\"u"G? F''iiLl, #tlv Li*'uL;?
c.,.1 ,'.1.( o . tc / 4. c . .. ' '(y& )*, u AH ,F'.;? &, S* tty ,*ltl,

;et 6r; ,'q'L u; tk f:*)',y'u; A',s43t titi

;oG;:,**r*ieVf,Ji

"Jilra seorang mulonin membasuh kedua telapak tangannya,

mala dosa-dosa bertaburan dari lcedtn telapak tangannya.

Jilra ia berlatmur dan ber-istinsyaq, maka dosa-dosanya

lreluar dari mulut dan kedua lubang hidungnya. Jika ia
membasuh mukanya, malm dosa-dosanya keluar dari
mulranya sampai keluar dari kelopak matanya. Jil(a ia
membasuh lredua tangannya, mala dosa-dosanya keluar dari
lredua tangannya. Jil(a ia mengusap kepala dan lcedua

telinganya, malm dosa-dosanya kcluar dari kcpala dan

lredua telinganya. Jika ia membasuh kedua kakinya, maka

dosa-dosanya keluar sampai dari bagian fufu-fu\ru kedua

lrakinya. Jika ia telah selesai dari wudhunya, maka ia
mendapatlan pahalanya. Jilu ia berdiri dan shalat dua

ralraat dengan menghadapknn wajah dan hatinya kepada

Tuhannya, maka ia dan dosanya seperti pada hari saat

i buny a melahir kanny a.' 68 5

685 I{R. Muslim dilzm Shahih pada pembahasan mengenai Shalat Musafir (294)
secara panjang, serta Ahmad dzlamMusnad (4/112,385) dari jalur-jalur lain
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11589. Abu Al Walid Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Malik bin Anas mengabarkan kepadaku dari Suhail

bin Abi Shalah, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, batrwa

Rasulullah SAW bersabda,

,y'e? ^iri$ -,yt)t ,l- 'l$r ij]r 12; s1

,*il1 e ll ,otitCyrqp-*y *itr..',s 
i_:i_'u'c? i-i fr6y, .ts'F\f ,:dt n

,:, it urp li e'J,,rit eir+t4'e;.*

=i::r'u*i7He"Jila seorang hamba muslim -atau mulonin- berwudhu,

lremudian ia membasuh mukanya, maka semua kesalahan

yang dapat ia lihat dengan kedua matanya keluar dari
mukanya bersama air, atau bersama tetesan air yang
teraHir, atau yang seperti itu. Jika ia membasuh kedua

tangannya, maka semua kesalahan yang diperbuat oleh

lredua tangannya keluar bersama air, atau bersama tetesan

air yang terakhir, sampai ia benar-benar bersih dari dosa-

dosa.'686

11590. hnran bin Bakar Al Kala'i menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Ghasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

ZalLdbln Aslarn me,nceritakan kepada kami daxi Hamran -

tr HR- Malik dalam Al Muwartrta', bab: Bersuci (1132), Muslim dalatn Shahih
(32), d"n As-Suyuthi d^lamAd-Durr Al Mantsur (382).
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sahaya IJtsmar-, ia berkata: Aku membawakan aA unfuk
wudhunya Utsman bin Affan, sedang ia dalam keadaan

duduk. Ia lalu berwudhu tiga kali-tiga kali, kemudian

berkatq *Aku melihat Rasulullah SAW benxrudhu seperti

wudhuku ini. Beliau bersabda,

Uc*ff t:"r, rt y.jtr'u ok $^ ,-;:*:r'e;;
$e ;-At dl.iw

'Barangsiapa berwudhu seperti wudhulru ini, malca ia dan

dosanya seperti pada hari ibunya melahirkannya, dan

langkahnya ke masjid dianggap sebagai amalan sunah'.'587

Finnan-Nya, &&,'ilJi C; "Dan menyempurnakan

nilonat-Nya bagimu," maksudnya adalah, "Allah menginginkan,

dengan me,lrytrcikan kalian dari dosa-dosa kalian, ketaatan kalian
kepada-Nya terhadap apa yang diwajibkan kepada kalian, berupa

wudhu dan mandi jika kalian hendak menjalankan shalat, jika kalian
dapat menernukanny4 dan tayamum jika kalian tidak dapat

menemukannya. Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kalian
dengan membolehkan kalian bertayamum, dan menjadikan tanah

sebagai sesuatu yang suci bagi kalian, sebagai bentuk keringanan

untuk kalian."

5iK:37'?A1 "supaya lmmu bersyulatr," maksudnya

adalah, "Agar kalian semua bersyukur kepada Allah atas nikrnat-

nikmat-Nya yang telatr Dia anugerahkan kepada kalian, yaitu dengan

687 TlR. Muslino, bab: Bersuci (30).
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bentuk ketaatan kalian kepada-Nya terhadap hal-hal yang
diperintalrkan dan hal-hal yang dilarang."

oo(D

ctt4,#6 oii )i*j&:c ),if '-,=,-1r?;5

2:33i,>\ibi';i!,y';ifiIj'ffirtg,
"Ddn ingatlahlrarunio Alldhkepadmru dm pe4aniian Nya

ydng tclah diil<at Nya dengon l<arrut, l<etika l<nnw
mengatal<anr'Korti dengm dfrrr t<rrtrri ttoti,. Dart

bertakw alah lcepana Allah, sesungguht y a /.Jilah Mortw
Mengetalwi isi hati(nw) ..
(Qs. Al Maa'idah [5]: 7)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, nti't3-\iH?fi
{AL "Don ingatlah lcarunia Atlah kepadamu,, adalah, "Wahai orang-
orang yang beriman dengan perjanjian-perjanjian yang telah kalian
ikatkan untuk Allah terhadap diri kalian sendiri, ingatlatr nikmat-Nya
kepada kalian dalam hal itu, karena Dia memberi petunjuk kepada
kalian berupa perjanjian-perjanjian yang dtidhai-Nya, yurg
mengaruniakarurya kepada kalian sehingga kalian meraih keselamatan
dari kesesatan dan kebinasaan dalam nikrnat-nihnat lainnya yang
berlimpah."
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11591. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Is4 dari Ibnu

Abi Najih, dari Mujatrid, tentanng firman-Ny4 l;b\V
t# 4('-r3- "Dan ingatlah lcarunia Allah lcepadamu," ia

berkat4 "Karunia Allah adalah nikmat-nikmat Allah."688

11592. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.68e

Maksud firman-Nya, CSTVA'&1-+F"$ 
"$i 

43
"Dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, kcttla kamu

mengatakan, 'Kami dmgar dan lanni taati," adalah, "Ingat juga watrai

orang-orang yang beriman, akan nikmat-nikmat Allatt yang

dianugerahkan kepada kalian dan perjanjian-Nya yang telatr diikatkan

kepada kalian, yakni janji lang telatr kalian buat kepada-Nya."

Para atrli tal$dl berbeda pendapat tentang lafazh,et tJr y*g
disebutkan Allah dalam ayat ini, perjanjian apa?

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maksudnya adalah

perjanjian yang diikatkan kepada orang-orang beriman dari kalangan

sahabat Rasulullah SAW ketika mereka membai'at (anji setia) untuk

mendengarkan dan menaatinya baik dalam hal yang mereka sukai atau

yang mereka benci, dan menjalankan semua yang diperintahkan

kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya.

Riwayat-riw ayat yarg sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

Mujahid dalam tafsir (302).
Ibid.

68E

689
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11593. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdulah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

nrman-Ny4 it.+#t " 
$t 4; r& ii'27:t-V;,-'y

AltW,'pli ';bon ingatlah knrunia Atlah kepadamu dan
perjanjian-Nya yang telah diilat-Nya dengan kamu, ketil(n
lramu mengatalmn, 'Kami dengar dan kami taati,,,,bahwa
maksudnya adalatr, "Ketika Allah mengutus Nabi SAW dan

menurunkan kitab kepadanya, mereka berkata, 'Kami
percaya kepada Nabi SAW, kepada Kitab, dan kami
membenarkan apa yang ada dalam Taurat'. Jadi, Allah
mengingatkan mereka tentang perjanjian-Nya yang mereka

tetapkan pada diri mereka sendiri, dan memerintatrkan

mereka untuk memenuhinya."6eo

11594. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,
tentqng firm11-Nya,. 

"$t 
li4;rr# i(l3)ih.fiLfi;W"#++#6 ,,Dan insattah trarunia Attah

lrepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan

lramu, ketika lmmu mengatakan, 'Kami dengar dan kami
taati'," maksudnya adalah, "Dia mengambil perjanjian kita,
dan kita katakan, 'Kami mendengar dan kami taat unfuk
beriman, serta mengakui-Nya dan beriman, serta mengakui
Rasul-Nya.6el

As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (3/34),Ibnu Athiyah dalanAl Muharrir
Al Wajiz (l/165), dan Ibnu Javzi dalarnZad Al Masir (21306\.
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al llrajiz (llt65\.

690
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Ahli taloilil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah,

"Perjanjian yang Dia arnbil dari hamba-hamba-Nya ketika Dia

mengeluarkan mereka dari tulang sulbi Adam AS, dan

mempersaksikan diri mereka sendiri, tsukankah Aku adalatr

Tuhanmu?' Mereka menjawab,'Ya, kami mempersaksikannya'."

Riwayat-riw ayat yangsesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11595. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, te,ntang firman-Nya, +#6 "$t 
4; "Dan

perjanjian-Nya yang telah diiknt-Nya dengan kamu," ia

berkat4 "Maksudnya adalah yang diikatkan kepada

keturunan Adam di punggung Adarn.6e2

11596. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najtll dari

Mujahid, riwayat yang serupa.6e3

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar me'ngenai

tat$nril ayat ini adalah pendapat Ibnu Abbas, yakni yang bermakna,

"Ingatlah watrai orang-orang yang beriman akan karunia Allah yang

telatr Dia karuniakan kepada kalian dengan hidayah kepada kalian

berupa keislaman, dan perjanjian yang Dia ikatkan kepada kalian,

yakni janji yang Dia tetapkan atas kalian ketika kalian membai'at

ufusan-Nya, Muhammad SAW, unfuk mendengarkan dan taat

kepadanya terhadap apa yang disenangi dan dibenci, dalam keadaan

As-Suyuthi dilamAd-Durr Al Mantsur (3134),Ibnu Athiyah dalanAl Muharrir
Al Wajiz (21165), d,n Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (2/306).
Ibid.
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susah maupun mudah, ketika kalian berkata, rkmi mendengarkan
perkataan engkau kepada kami dan janji yang engkau tetapkan kepada
kami. Kami juga taat terhadap perintatr dan larang engkau'. Dia juga
menganugerahi kalian dengan taufik, sehingga kalian menerimanya
dengan berkata, 'Kami mendengar dan kami taat'. Dia berfirman,
'Penuhilah Allah, wahai orang-orang yang beriman, dengan perjanjian
yang diikatkan kepada kalian, nikmat-nilanat yang Dia karuniakan
kepada kalian akan hal itu dengan bentuk menetapkan diri kalian
untuk mendengarkan-Nya dan menaati perintah serta larangan-Nya.
Dipenuhi kepada kalian jika kalian memenuhi perjanjian-Nya dalam
bentuk menyempumakan nihnat-Nya kepada kalian, memasukkan
kalian ke surga-Nya dan kesenangan abadi di tempat kemuliaan-Nya,
serta menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih."

Kami katakan bahwa pendapat ini yang paling benar, yalari
yang mengatakan batrwa maksud firman-Nya adalah, "perjanjian yang
diambil dari kalian di tulang rusuk Adam AS, karena Allah swr
menyebutkan akibat disebutkannya kepada orang-orang yang beriman
akan perjanjian-Nya yang diikatkan kepada kalian dengan apa ya',g
diikatkan kepada Ahli Taurat setelah diturunkan kepada Nabi-Ny4
Musa AS, tentang apa yang diperintahkan dan yang dilarang bagi
mereka."

Allah berfirman, j|L-t$r Jr,..;;1L<j {4,^ii':4i,a;
li-ii 7i; 6r'*t "Dan sesungguhnya Allah telah m'engambil perjanjian
(dari) bani Israil dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang
pemimpin." (Qs. Al Maa'idah [5]: 12)

Serta ayat setelatrnya, sebagai bentuk peringatan kepada
satrabat-sahabat Rasulullatr SAw tentang tempat mereka kelak
lantaran telatr memenuhi apa yang diikatkan kepada mereka oleh
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Allah. Perrberitatruan kepada mereka akan keburukan akibat Ahli
Kitab karena mereka menyia-nyiakan perjanjian tentang perintah dan

larangan-Nya, karena me,ncela para nabi dan rasul-Ny4 sebagai

bentuk teguran bagi mereka lantaran melanggar perjanjian merek4

sehingga melanggar apa yang dilanggar oleh oftulg-orang yang

melanggar perjanjian-Nya dari kalangan Ahli Kitab sebelum mereka.

Dengan demikiaru peringatan dan pelarangan mereka

melakukan perbuatan serupa setelah pengutusan para rasul kepada

mereka, dan penurunan kitab kepada mereka sebagai bentuk

kewajiban, maka keadaan di mana perjanjian diikatkan dan

dinasihatkan terdapat keadaan yang serupa sehingga mereka

dinasihati.

Jika masalahnya dernikian, maka jelaslatr kebenaran pendapat

kami dan kekelinran pendapat yang lain.

Finnan-Nya, )t331 *t4$';f if'.itilj{iti "oan bertahan-

lah lrepada AAah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui isi

hati(mu)," merupakan peringatan dari Allah SWT terhadap orang-

orang beriman yang mengelilingi Rasul-Nya dari kalangan sahabat,

dan ancaman bagr mereka atas pelanggaran perjanjian Allah yang

diikatkan kepada mereka tentang para rasul-Nya serta janji yang

mereka buat, karena menyembunyrkan apa yarlg ditampakkan oleh

lisan mereka.

Allah SWT berfirman, "Bertahralah kalian, wahai orang-

orang beriman, dan takutlah jika kalian mengganti atau melanggar

perjanjian yang diikatkan ke,pada kalian, atau menyalatri apa yang

terkandung dalam perkataan kalian, Ifumi mendengar dan kami taat'.

Kalian menyembunyikan pelanggaran pada diri kalian, padatral Alhfr
SWT Mengetatrui apa yang disembunyikan di dalam hati kalian, Maha
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Mengetahui apa yaurLg disembunyikan oleh diri kalian, dan tidak ada
sesuatu pun yang samar bagi-Nya sehingga Dia memberikan siksa-
Nya yang tidak bisa kalian tanggung, seperti yang diberikan kepada
orang-orang sebelum kalian dari kalangan yahudi, berupa perubahan
rup4 dan berbagai jenis siksaan. Kalian pasti mendapat kebencian dan
siksa dari Allah SWT.

oeo

f|"Wivr,(^ii nt6:"t;, l;,tr rfit O_$iq:q
) 5f ilh;l\ I *:, *1 rg 2; iw -# ;.r

5fisq,#6i6frtw;'{A
u Hai or dr.g. or cmg y dng b erimmr, hendf,kldh t<frnuu i adi

or(mg.or(mg yarrg selalu menegakkmr (l<cbenman) l<mena
Allah, mmjadi saksi ilengan adil. Dan jangdr.ldh sel<ali.kali

l<e,benciarurut terhadap sextaf,rt l<mrm, mendorcng t<fiw*
untukberlalcu tidak adil. Berlaku adillah,lrarcna adil iar

lebih dekat lnpada takwa. Dan bertakwalah l<cpada /.Jllah,
seslr'lrtggulvrry a Nlah Mahfl Mengetalwi

apd y aflg l<fltt r-u W orl<frru.u

(Qs. Al lvfaa'idah [5]: 8)

Takwil firman Alrah SwT +G6, ,j,lt{;r;<r_5iq:V_
I J#si :e a; iEi'&;r; 4s ii*)(,r.,-,;i' @o, ora,,s-
orailg yang beriman, hendaHah kamu jadi orang-orang yang selalu
menegakkan fkebenaranJ karena Allah, menjadi salesi dengan adil
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Dan janganlah sehali-kali kebenciann u terhadaP sesuatu kaum,

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil)

Abu Jaffar berkata: Maksudnya adalah, "wahai orang-orang

yangberimankepadaAllahdanRasul.Ny4Muhammad,hendakla}t

kalian menjadikan di antara akhlak dan sifat kalian adatah

,menegalJ<an kebenaran karena Allah' dan hendaklah menjadi saksi

yang adil terhadap musuh-musuh dan sahabat-sahabat kalian' Serta

janganla}rkalianberlakujatratdalammemufusperkaradanberbuat,

sehingga kalian melewati apa yang dibatasi untuk kalian berkaitan

dengan musuh-musuh kalian lantaran permusuhan mereka terhadap

kalian. Selain itu, janganlatr kalian sembarangan terhadap apa yarug

dibatasi untuk kalian berupa hukum-hukum-Ku dan batas-batas-Ku

terhadap sahabat-satrabat kalian karena persahabatan merek4 akan

tetapi berhentilahdalam semua masalahkepada batas-Ku dan

kerj akanlah Perintah-Ku. "

Firman-Nya lj$9l:iL Dig;H';iSi "Dan

janganlahselrnti-lratilrebencianmuterhadapsesuatulraum,
mendorong kamu untuk berlalat tidak adil," maksudnya adalah, "Allah

berfirman, '$I;;li janganlah sekali-kali kebencian kepada suatu

kaum membawamu berbuat tidak adil dalam hukum kalian kepada

mereka dan perlakuan kalian terhadap mereka, kemudian kalian

berbuat jahat karena permusuhan antara kalian dengan mereka.

Kami telah menyebutkan riwayat dari ahli tatQvil tentang

makna firman-Nya, it 5:4, t:;\Ut;'1|'S uJad'ilah kamu orans

yang benar-benar penegak keadilan, menjadi sal<si lrnrena Allah,,,

(Qs. An-Nisaa' [4]: 135) dan firman-Nva, #iG"'Ht;411
,,Dan janganlah sekati-kali kebencian(mu) kepada sesuatu knum

mendorongmrz....,,(Qs'AlMaa.ida}r[5]:2)Perbedaanpendapat
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tentang bacaannya dan mana yang paling benar tentang pendapat dan
bacaannya dengan dalil-dalil yang menunjulkan keabsahannya, yang
tidak perlu diulang lagi di sini.6ea

Dikatakan batrwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sAw
ketika orang-orang Yatrudi hendak membunuh beliau.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11597. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, tentang
rirman-Nya, Wyitr4+Gi ti,I rfic A-iiq?
{A J. ;*';thal J +u11 g 4; iw" -p;t ;an ;
"Hai orang-orang yang beriman, hendaHah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena

Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangantah selali-kali
lrebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk berlaht tidak adil. Berlaht adillah, karena adit itu
lebih deknt kepada talcwa," bahwa ayat ini diturunkan
kepada kaum Yahudi Khaibar yang hendak membunuh Nabi
SAW.

Ibnu Juraij berkata: Abdullatr bin Katsir berkata: Rasulullarr

SAW pergr ke orang-orang Yahudi untuk meminta
pertolongan kepada mereka tentang diyat, kemudian mereka

hendak membunuhnya. Oleh karena itu, firman-Nya
berbunyi, $#11{y; # i6|l1:1;3_1; ,,Dan

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,

mendorong kamu untuk berlalru tidak adil.'6es

Lihat tafsir surah An-Nis M' ayat I 35 dan surah Al Maa'idah ayat 2.
As-Suyrthi dalmAd-Dun Al Mantsur (3135).

6D1

695
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Takwit firman Altah: 6l (rf':tfrij3r"{A 3.31';1}$
<rfiqry (Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat

kepada tahwa Dan bertalwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui apayang kamu kerjalran)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, thi/, "Berlalat
adillah," adalah, "Wahai orang-orang beriman, bawalatr siapa pun,

baik teman maupun musuh, kepada hukum-hukum-Ku, dan janganlah

berbuat jatrat kepada salatr seorang dari mereka."

Fimran-Nya, {;3$ 3. i31'; "Karena adil itu tebih detcat

lrepada talcwa," maksudnya adalah, "lvahai orang-orang beriman,

berbuat adil kepada mereka lebih dekat bagi kalian kepada takw4
yahi berada di sisi Allah dengan berlaku sebagai orang yang

bertakura"

Mereka adalah orang-orang yang takut dan lihawatir kepada

Allah untuk menyalahi-Nya dalam salah satu perintatr-Ny4 atau

berbuat maksiat kepada-Nya. Allah SWT uadil" dengan yang

dijelaskan, bahwa ia lebih dekat kepada takwa daripada bertaku

"jahat".

Barangsiapa berbuat jatrat berarti telatr bermaksiat kepada

Allah, dan barangsiapa bermaksiat kepada Allah berarti telah jauh dari

takwa. Kinayah firman-Nya, 3. i3\';^ "Karena adil itu lebih delcat,,,

darif il, karena orang Arab meng-kinayah-katf il jrka menggunakan
'$ atal_',:li.S sebagaimana firman-Ny4 i47'# "Itu lebih baik
bagimu." (Qs. Al Baqaratr l2):271) l"g^'h$l lJit "ltu tebih baik
bagimu." (Qs. Al Baqarah l2l:232)

Jika dalam pemyataan tersebut tidak ada Lafazh # ^*^
cenderung untuk dibaca nashab, sehingga berbunyi, ali t1l/-Lt
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6:#)J.sebagaimana dikatakan, ?3 Gl;ir|,,Berhentitah (dari
ucapan ttu). (Itu) lebih baikbagimu.,,(es.An-Nisaa' lal: n\.

Finnan-Ny4 <;83,q#61 (-,f::f \frti ,,Dan benak-
walah lrepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang
lramu kerjakan," maksudnya adalah, "Waspadalah watrai orang-orang
beriman, untuk berbuat jahat dalam beribadah kepada-Nya sehingga
kalian melanggar hukum dan keputusan-Nya yang ada di antara

kalian, kemudian kalian mendapat siksa-Nya yang pedih.,,

<rfiSt;?l-:;itl 5y "sesungguhnya Altah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjalcan " maksudnya adalah, "Watrai
orang-orang beriman, sesungguhnya Allah memiliki pengalaman dan

pengetahuan atas perbuatan kalian, terhadap hal-hd ytrLg
diperintatrkan dan dilarang untuk kalian. Semuanya dihitung sampai
Dia membalas orang yang berbuat baik dengan pahala-Nya, dan orang
yang berbuat buruk dengan keburukan-Nyu, oleh karena itu, takutlatl
unfuk berbuat buruk."

eoo
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Xt i ?tI p1,'./a+A1 VlC, rj,tra. {rjlt Nt'-r;t

@t*v
' AJlah tclah mer$aniil<m lnpada onmg- orcmg y arrg Wman
dmtberamal shalih, (bahwa) una.tk mqela ampunm dmt

palula ydrrgbesolr."

(Qs. A[ Maa'idah [5]: 9)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 Wt:.{r51|ii;l11{t
€F"yaiVJj "Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang

beriman dan beramal shalih," adalah, "Allah meqianjikan, wahai

manusia yang membenarkan Allah dan Rasul-Nyq mengakui apa

yang datang dari Tuhan mereka dan menjalankan apa yang diikatkan

Allatr kepada mereka, serta memenuhi janji ketika mereka berkata,

Ikmi benar-benar akan mendengarkan dan taat kepada Allah serta

Rasul-Nya', sehingga mereka mendengarkan perintah dan larangan

Allah, kemudian menaati-Nya dengan cara menjalankan apa yang

diperintatrkan kepada mereka dan tidak melanggar apa yang dilarang

untuk mereka.

Firman-Nya i3;1 # "(Bahwa) untuk merelca ampunan,"

maksudnya adalatr, 'Ba8r mereka yang mene,pati janji dan perjanjian

yang telah mereka ikatkan dengan Tuhan mereka, terdapat ampunan,

yalari penutupan dosa-dosa mereka yang telah lalu, dengan maaf dari-

Nya, dan Dia tidak menyiksa dan membuka aibnya."

t t-t l"Y1+De-?lt "Dan pahala yang besar," maksudnya adalah,

"Selain mereka dimaafl<an atas dosa-dosa yang telatr lalu, mereka juga

mendapatkan imbalan atas perbuatan-perbuatan mereka dan
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pemenuhan jaqii yang mereka berikan kepada Tuhan mereka berupa
pahala yang besar, dan batas besanrya pahala hanya diketahui oleh
Dia."

rika seseorang berkata, "sesungguhnya dalam ayat ini Allatl
swr mengabarkan bahwa Dia menjar{ikan orang-orang beriman dan
beramal shalih, padatral belum disebutkan dengan apa Allah
menjanjikannya, di mana khabar tentang yang dijanjikan tersebut?"
Jawablah, "Y4 Dia telah memberitahukan (r,chabar) tentang yang
dijanjikan, yaitu firmm-Nya, : ,b'.'fir'zifi ,1, 

,(Bahwa) untuk
merelrn ampunan dan pahala yang besar,.,,

Jika seseorang berkata, ',Firman-Nya, I-{.frrT}}I 
,1,

'(Bahwa) untuk merekn ampunan dan pahala yang besar,, adal.ah

Htabar mubtada', maka seandainya itu adalah yang dljanjikan, berarti
redaksinya berbunyi, ii$, r5""F+6i\rq$CejlXl,rAf ,b1'r*t 'Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan
beramal shalih ampunan dan pahala yang besar,, dan tidak
me,masukkan latazh { 'uo* merelca'. Masuknya kata tersebut juga
menjadi bukti batrwa itu merupakan permulaan kalimat (mubtada)
dan selesainya pemberitaan tentang janji?,'

Jawablah, "Meskipun s@ara lafzhiah apa yang Anda katakan
tersebut benar, namun cukuplatr dengan bukti lafzhiah dari pernyataan
tersebut, berupa makna yang tersirat dengan menyebutkan sebagian
yang tidak disebutkan. Ini berarti makra kalimat tersebut adalah, j?,
f rb'"',*r'lai| {'er4,ai VrA Vr {tit', xt,Auah menj anji_
lcan orang-orang yang beriman dan beramar shalih mengampuni
merelra dan memberikan imbalan dengan pahala yang besar,,, karena
kebiasaan orang Arab yaitu menyertakan huruf rtf dengan l-ljt,
kemudian Of dihilangkan karena 

"*j, 
adahh pernyataan. Selain itu,
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hendaknya setelah sejumlah khabar terdapat mubtada', dan setelabnya

terdapat sejumlah Hnbar cukup dengan petunjuk zhahir kalam, guna

menunjul&an maknanya dan menghilangkan U'ata';Gil yang sesuai

dengan makna pernyataan, meskipun lafazlnya bertelrtangan dengan

maknanya. Jadi, seakan-akan dikatakan, Vilfrtfi(ij)1'il5gt
4;'fi$'23j,1 f{J€Fgi 'Atlah telah menianiilan kepada

orang-orang yang beriman dan beramal shalih, (bahwa) untuk

merelra ampunan dan pahala yang besar', jar$i yang dijanjikan

kepada mereka."

Dengan demikian, makna kalam yang sesuai dengan takwil

yang berpendapat demikian adalatr, 'Allah menjanjikan kepada orang-

orang yang beriman dan beramal shalih bahwa bagi mereka ampunan

dan pahala yang besar."

ooe

At$-ait6g,ttrt<
"Ailapun oxttrg-stang yangl<f,fu dm mendustal<f,rJ ayat.

ayat Kami, merel<n ihl adfllah perry}'rani nual<fl.."

(Qr. Al Maa'idah [5]: 10)

rakwir firman Auah: Z"4i'W9,V:i4 lr;{C-iii
#4 (4 (Adapun orang-orang yang kalir dan mendustakan

ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, ldKoji;
"Adapun orang-orang yang kafir,' adalah orang-orang yang tidak

t;{CJi;
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mempercayai keesaan-Nya dan melanggar perjanjian serta janji yang
mereka tetapkan kepada-Nya. "

Wyr,V.l< "Dan mendustakan ayat-ayat Kami,, adalatr,

"Mereka mendustakan dalil-dalil dan bukti-bukti yang menunjul,r&an

keesaan-Nya dan lainnya yang dibawa oleh para Rasul."

Ar44t "Merelca itu adalah pmghuni
neraka," maksudnya adalah, "Mereka yang sifat-sifatrya seperti ini
adalah penghuni neraka" mereka kekal di dalamnya dan tidak akan
keluar untuk selamnya. "

eoo

Ji; { tY#4;;'i,< :.-l"l!!'ir rfir,<riiqiln-
;i iqrtt, ifi6'W 4- i,Ki ;5_ ;r1 

.${yrrt;-

.<,j r 1i,f'l*
"Hai or(mg. ofimg y drrg berhnmr, ingatlah l<Muu al<ilrJ

nil<,mot Allah (ymrr diberil<mt Nya) l<epadmrnr, di wakat
suattt l<nffn bermal<sud hendak murggerakl<mt tangarmya
l<epadmru kmafuberbuat jahat), mal<n Allah menahmt

tmtgan mqela dflri l<mw. D an bqtakw olah l<epada Allah,
dfrrJ lrravy a l<ep ada Allah s aj alah ot d.rtg. o6 sng mul<tnin iht

lwt'tts bertawol<aL."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 11)

Takwil firman AIIah: ;ri,< 1J+'t;3 ;, rfir, O5\ qli
$yr,E:;_J if '{iL;'.4 (Hai?r#_ss<ifi_#.#
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orangorang yang beriman, ingatlah kamu akan niknat Allah lyang
diberikan-Nyal kepadama, di wafuu suatu kaum bermaksud hendak

menggerakkan tangannya kepadamu [untuh berbuat jahatJ, maka

Allah menahan tangan mereka dari hamu)

Abu Jarfar berkata: Maksud firman-Nya, W(Ojjiq6-
"Hai orang-orang yang beriman," adaL*t, "Watrai orang-orang yang

mengakui keesan Allah dan risalatr Rasul SAW, serta apa yang

dibawanya kepada mereka dari sisi Allatr."

?4; iti (3-1;3d "Ingatlah kamu aknn nilonat Allah
(yang diberikan-Nya) kepadamu," maksudnya adalah, "Ingatlah akan

nikmat yang Allah berikan kepada kalian, bersyukurlatr kepada-Nya

dengan cara mene,pati perjanjian yang diikatkan kepada kalian, dan

jaqii yang kalian berikan kepada Nabi SAW."

Dia menjelaskan nikmat yang Dia perintatrkan kepada mereka

untuk disyukuri dan semua nikmat lainny4 kemudian berfirman,

"Yaitu perlindungan yang Allah berikan kepada kalian dari orang

orang-onmg yang hendak menyerang kalian, lalu Dia
menghilangkannya dari kalian. Dia juga menghalangi antara mereka

dengan apa yang mereka inginkan dari kalian."

Para ahli taloril berbeda pendapat tentang sifat yang Allatr

SWT ingatkan kepada shabat-sahabat Rasulullah SAW dan

memerintahkan mereka untuk mensyukurinya.

Sebagian berpendapat bahwa nikmat itu adalah penyelamatan

yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-

satrabatrya dari keinginan orang-orang Yahudi bani Nadhr, ketika

Rasulullatr dan para sahabat mendatangi merek4 yang meminta

membawakan diyat dua orang yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah

Adh-Dhamari.
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Riwayat-riwa)rat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11598. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamatr menceritakan kepada kami dari Muhammad bin
Ishaq, dari Ashim bin Umar bin eatadah dan Abdullah bin
Abi Bakr, keduanya berkata: Rasulullah SAW keluar menuju
bani Nadhr untuk meminta banfuan kepada mereka tentang
diyat dlua orang yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Adh-
Dhamari. Ketika beliau mendatangi mereka, ternyata mereka
saling meninggalkan satu sama lain, kemudian berkata,

"Kalian tidak akan menemukan Muhammad lebih dekat
daripada saat ini. Siapa pun yang muncul di rumah ini, akan
dilempar batu besar sampai kami mendapatkannya!"

Amr bin Jahsy bin Kab lalu berkata: Dikabarkan kepada
kami batrwa saat berita itu datang kepada Rasulu[atr SAW,
beliau pun menjauhi mereka. Allah SWT kemudian
menrrunkan ayat tentang mereka dan apa yang mereka
inginkan, serta apa yang diingrnkan oleh Rasulullatr SAW
dan sahabat-satrabatnya. iti e3)-l-;!-d tjl( Oji qli
;bX'${yrr*;-S if i,s' iy i'.-,:S uHai orans-orans
yang beriman, ingatlah kamu aknn nilonat Allah (yang

diberikan-Nya) kepadamu, di wahu suatu kaum bermaksud
hendak menggeral*an tangannya kepadamu (untuk berbuat
jahat).'6e6

11599. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

6e6 fonu Hisyam dalam As-sirah An-Nabawiyah (2l2rr,2rz) dan (3/199) serta As-
Suyuthi dzlamAd-Dun Al Mantsur (3136,37).
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Mujatrid, tentang firman-Nya ,;4;r1-#yfrfX_6 t;;'{ rt
"Di waldu suatu kaum bermalcsud hendak menggeraklan
tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat)," Mujatrid
berkat4 "Maksudnya adalah orang-orang yahudi." Nabi
SAW mendatangi sebuah rumatr mereka, sementara para

sahabat Nabi berada di luar tembok rumah tersebut. Beliau
meminta bantuan kepada mereka tentang utang diyat beliau..

Beliau berdiri di hadapan mereka. Tetapi ternyata mereka

bersepakat untuk membunuh beliau, maka beliau berjalan
mundur sambil memandangi mereka, setelah itu beliau
memanggil satrabat-sahabatrya satu demi satu yang

kemudian mereka mendekati beliau.6e7

11600. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, tentang firman-Nya ,'6 iL H51 Ai 3::+1j3.it
?:3 A1$,Ki ;I2 ;,\ -#yrfi_ S if ,,rngattah tra-

mu akan nilonat Allah (yang diberikan-Nya) lcepadamu, di
wahu suatu kaum bermal<sud hendak menggerakkan

tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah
menahan tangan mereka dari kamu. " batrwa maksudnya

adalatr, ketika beliau memasuki salah satu rumah orang

Yahudi, sementara para sahabat berada di luar tembok rumah
tersebut. Beliau meminta bantuan tentang utang diyat beliau.
Beliau berdiri di hadapan mereka. Namun tenryata mereka

bersepakat untuk membunuhnya, maka Nabi keluar dengan

memandangi mereka dan merasa takut kepada mereka.

6e7 Mujahid dalamtafsir (302, 303).
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Beliau aktrimya memanggil satrabat-sahabatnya seorang

demi seorang sampai mereka mendekati beliau. Allah lalu

berfirman, ,f1+ ;i ifik't;Si;'p;;i1itr ,Kt
.<i riii "Maka Allah menahan tangan merekn dari

lcamu. Dan bertaharulah lcepada Allah, dan hanya kepada

Allah sajalah orang-orang mulonin itu hants

bertawakkral.'feB

11601. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yunus bin Bakir me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ma'syar menceritakan kepadaku dari Yazid bin Abi Ziyad,ia

berkata: Rasulullatr SAW mendatangi bani Nadhir untuk

meminta tolong kepada mereka tentang diyat yang

menimpanya, dan bersarna beliau adalah Abu Bakar, IJmar,

dan Ali. Nabi bersabda

tc;);t j* e,;'.;*1

"Bantulah alat dalam diyat yang menimpaht!"

Mereka lalu berkatq "Y4 wahai Abu Al Qasim, telatr datang

waktunya bagimu untuk mendatangi kami dan meminta

sebuah keperluan. Duduklatr sampai kami menjamu dan

menrberikan apa yang kamu minta!" Rasulullah SAW lalu

duduk, seme,lrtara sahabat-satrabatnya menunggu. Setelatr itu

datanglatr Huyai bin Akhthab, pemimpin merek4 dan ia

yang berbicara kepada Rasulullah SAW. Ia lalu berkata

kepada teman-temannya, "Kalian tidak pernah melihatnya

sedekat seperti sekarang ini, maka timpakanlah kepadanya

6et Mujahid dalam tafsir (302,303), As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (1137),

dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al
Mundzir. I,zitazh fi ' aqlin as hab ahu atlinya diyat yang ia r'n ggung.
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batu dan bunuhlatr ia. Dengan demikian maka kalian tidak
akanpernah melihat keburukan lagi untuk selamanya."

Mereka kemudian datang dengan membawa grlingan besar

untuk dilemparkan kepada beliau, namun Allah menahan

tangan mereka hingga Jibril AS datang kepadanya kemudian

membangkitkannya dari keadaan tidak berdaya. Allah SWT
lalu menurunkan ayat, ;ti .< :Jtlry'd W( OjiqG"# X. *: K ;i *\ .$tyrj, i; J i; -{ iL # {;
-1,j s'ii ,ir'# S :$rt11fr6 "Hai orang-orans yans
beriman, ingatlah kamu akan nilonat Allah (yang diberilcan-

Nya) kcpadamu, di waldu suatu kaum bermaksud hendak

menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat),
maka Allah menahan tangan mereka dari lamu. Dan
bertalwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah
orang-orang mulonin itu harus bertawaklal."

Allah SWT mengabarkan kepadaNabi-Nya apa yang mereka

inginkan."6ee

L1602. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, tentang

firman-Ny4 ;y ?'=G $i,< ;+\j!'i W( 1-rri q6-
;5-;r1 '#yfry:;- J i'j 'll "Hai orans-orans yans
beriman, ingatlah knmu akan nilcrnat Allah (yang diberitran-

Nya) kepadamu, di walau suatu kaum bermaksud hendak

menggeralckan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat),,,
ia berkata, "Nabi SAW mendatangi rumah salah seorang

As-Suyuthi dzlam Ad-Durr Al Mantsur (3/37), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
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Yahudi untuk meminta tolong telrtang diyat yutg beliau

tanggung. Tetapi ternyata mereka bersepakat untuk

membunuhnya, maka beliau yang sedang berdiri di hadapan

mereka, pergi keluar sambil memandangi mereka dengan

rasa takut, kemudian beliau memanggil sahabat-satrabatnya

seorang demi seorang sampai akhirnya mereka mendekati

beliau."70

11603. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, ia berkata:

Rasulullah SAW mengutus Al Mundzir bin Amr Al Anshari,

dari kalangan bani Najjar, )'ang merupakan salah seorang

perrimpin pada malarn Aqabah, dengan merrbawa 30

pasukan berkuda dari krlsngan Muhajirin dan Anshar.

Mereka ke,mudian keluar dm bertemu dengan pasukan yang

dipimpin oleh Amir bin Ath-Thufail bin Matik bin Ja'far di

sumur Ma'unah, sebuah mata air milik bani Amir. Aktrimya

mereka berperang.

A1 Mundzir dan sahabat-satrabatnya berhasil mengalahkan

dan menrbunuh mereka, kecuali tiga orang yang sedang

mencari barang milik mereka yang hilang- Mereka tidak

menemukannya selain burung-burung yang beterbangan

mengitari langit yang dari paruhnya meneteskan darah. Salatr

seorang dari mereka lalu berkata, "Demi Tuhan! Sahabat-

sahabat kita telah terbunuh!" Mereka lalu segera beranjak

pergi sampai bertemu dengan seseorang, maka keduanya

saling memukul. Ketika terkena pukulan, ia mengangkat

700 Riwayat lain terdapat pada atsar sebelurmya.
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kepalanya ke langit dan membuka kedua matany4 lalu
berkata, "Allah Matra Besar, Demi Tuhan, surga!" Ia
menyatakan bahwa ajal akan segera me,lrjemputrya,
kemudian kedua temannya kembali, dan bertemu dengan dua
orang dari bani Sulaim, sedangkan antara Nabi SAW dengan
kaum kedua orang tersebut terdapat titipan. Keduanya lalu
dinisbatkan kepada bani Amir, dan membunuh keduanya.

Kaum kedua itu lalu datang kepada Nabi SAW untuk
meminta diyat, maka beliau keluar bersama Abu Bakar,
LImar, IJtsman, Ali, dan Thalhah, atau Abdurrahman bin
Auf, hingga memasuki rumah Kab bin Al Asyraf, seorang
Yahudi bani Nadhir. Beliau meminta bantuan dalam hal
diyatkedaanya.

Orang-orang Yahudi berkumpul untuk menrbunuh
Rasulullatr SAW dan satrabat-satrabatrya, dan mereka
me,ncari alasan dengan membuat makanan. Jibril AS pun
me,lnberitahu beliau tentang berkumpulnya oftxtg-orang
Yahudi yang hendak melakukan pengkhianatan, maka beliau
perg dan me,lnanggil Ali, lalu bersabda, ,Janganlah

meninggalkan tempatmu. Jil@ salah seorang sahabatlat
benanya kepadamu tentang aht, maka kntatranlah bahwa
alat pergi ke Madinah, hendaHah mereka menyusul!,,
Mereka akhimya melewati Ali, maka ia memerintahkan
sebagaimana ia diperintahkan, sampai datang kepadanya
orang terakhir dari merek4 kemudian mereka mengikutinya.
Oleh karena itu, Allah berfirman, & iy;f"Ut3 3${;
"Dan lramu (Muhammad) senantiasa akan melihat
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lcekhianatan dari merelca (yang tidak berHtianat)." (Qs. Al
Maa'idah [5]: l3).701

11604. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, dari Abu Malik, tentang firman-

Nya, Jif '{iLi,+4; ti'i e::+V3l,lii(3-iiq11
?f 4;,1 Kr fr_;;'Fyt-ryX_ uHai orans-orans

yang beriman, ingatlah kamu akan nilonat Allah (yang

diberikan-Nya) kepadamu, di waldu suatu kaum bermaksud

hendak mmggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat

jahat), maka Allah menahan tangan mereka dai knmu," ia

berkata "Ayat ini turun dalarn kasus Kab bin Al Asyraf dan

kawan-kawan ketika mereka hendak berk*rianat kepada

Rasulullah SAW."7o2

Ahli talovil lain berpendapat, "Melainkan nikmat yang

disebutkan oleh Allatr dalam ayat ini, yang Allatr perintatrkan orang-

orang beriman dari kalangan satrabat Rasulullah SAW untuk

mensytrkurinya adalah bahwa orang-orang Yahudi hendak menrbunuh

Nabi SAW melalui jamuan makan yang mereka persembahkan untuk

beliau. Allah lalu menrberitahukan Nabi-Nya tentang rencana mereka,

meka beliau dan para sahabat menolak undangan tersebut.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

Al Khaththabi dalam Gharib Al Hadits (lll37),Ibnu Jauzi dalam Gharib Al
Hadi* (31412), serta As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3137,38), dan ia
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir.
6fur artinya darah yang membelu sebelum mengering.

o.) ool artinya 'aku akan mati", yaitu kerratian segera menjerrputrya.

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Manstur (3/37), dan ia menisbatkannya kepada
Abd bin Humaid dan Ibnu Jarir.

70t
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11605. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya dari Ibnu Abbas, tentang firman-
Nyq kt;niC:.4Irf,JW(O_5iqG "Hai
orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nilonat

Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu," sampai, ;#_$1,i<,
.)-'t

;HL "Maka Allah mmahan tangan mereka dari knmu."

Hal ini disebabkan sekelompok orang Yatrudi hendak

menjamu Rasulullah dan sahabat-satrabatnya agar mereka

bisa membunuhnya ketika mereka datang unfuk mernenuhi

undangan tersebut. Maka Allah SWT mewatryrkan kepada

beliau tentang maksud tersembunyi mereka, sehingga beliau

tidak memenuhi undangan jamuan tersebut dan

memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk tidak memenuhi

undangan tersebut, dan mereka pun tidak rrrsn6a1rnginya.703

Pendapat lain mengatakan bahwa maksud firman-Nya tersebut

adalah nikmat yang dikanrnikan Allah kepada orang-orang beriman,

bertrpa pemberitatruan kepada Nabi-Nya atas rencana yang hendak

dilakukan oleh musuhnya dan musuh mereka dari kalangan musyrik di
medan pertempuran, yaitu pengkhianatan mereka, dan menyerang

mereka ketika mereka sedang sibuk shalat, sehingga mereka sujud.

Serta pemberitahuan Allah kepada Nabinya agar waspada terhadap

musuhnya dalam shalat dengan mengajarkan kepadanya shalat khauf.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut

adalah:

703 IbnuAthiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (l/167).
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11606. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nyq J i;';3 it ?5; 5i s ::+115x W( 3_5\q1n
;i|;tr,Ki ;5-;r\'FyrSX- "Hai orans-orans yans

beriman, ingatlah kamu akan nilonat Allah (yang diberikan-

Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak

menggeraldran tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat),

maka Allah menahan tangan mereka," ia menyebutkan

bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW ketika

beliau berada di medan perternpuran pada perang ketujuh.

Bani Tsa'labah dan bani Muharib lalu hendak me,lryerang

s@ara tiba-tiba, maka Allah SWT memberitahukan hal

tersebut.

Disebutkan kepada kami bahwa seseorang hendak

membunuhny4 ia mendatangi Nabi SAW, n:rmun pedangnya

terjatuh. Ia lalu bertanya, "Apakah aku boleh mengambil

pedangku, wahai Nabi Allah?" Nabi menjawab, "Ambillah!"
Ia berkat4 "Bolehkah aku menghunuskannya?u Nabi

menjawab, uYa.u Ia pun skannya, lalu berkata

"Siapa yang akan menghalangimu dariku?" Nabi menjawab,

"Allah menghalangiht darimu. " Satrabat-satrabat Rasul SAW

lalu menjatuhkannya dan berbicara dengannya dengan suara

keras, maka ia menyarungkan pedangnya.Tu Nabi SAw
kemudian memerintahkannya untuk pergr. Lalu

diturunkanlatr syariat shalat khaufkepadanya saat itu juga.705

7U

705

Menyarungkanpedang. Lihatlisan Al Arab (t*).
As-Suyuthi datan Ad-Durr Al Mansnr (3/38), d"n ia menisbatkannya kepada
AbdbinHumaid dan Ibnu Jarir.
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11607. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&,mazzq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Az-Zrtbi, ia

menyebutkannya dari Abu Salamah, dari Jabir, batrwa Nabi

SAW mendatangi sebuah rumah, dan saat itu orang-orang

berpencar mencari perlindungan di bawatr pohon besar. Nabi

SAW lalu menggantungkan pedangnya di sebuatr pohon.

Seorang badui kemudian mendekati pedang Rasulullatr

SAW, lalu mengambil dan menghunuskannya. Ia kemudian

mendekati Nabi SAW dan berkata, "Siapa yang dapat

menghalangimu dariku?" Nabi SAW menjawab, uAllah!",

Orang Badui itu lalu menyarungkan pedang tefsebut,

sedangkan Nabi SAW memanggil satrabat-satrababrya dan

memberitahukan perihal orang badui tersebut, tapi Nabi
tidak menghukumnya.

Ma'mar berkata: Qatadah menceritakan kisah seperti ini, dan

menyebutkan bahwa sekelompok orang Arab hendak

menyerang Rasulullah SAW, maka mereka mengirim orang

Badui tersebut. Dan, Qatadah menalonilkan firman-Nya,

,Ki ;I,- tJ'#yi fi_ 6 f;'{ iL i 14;- i'i (,3-1-,f "i
;i'-;.1 "Ingatlah kamu akan nilonat Allah (yang diberitran-

Nya) kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak

menggeraklran tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat),

maka Allah menahan tangan mereka.'f,06

'6 Iil' Ahmad dalam Musnad (3l3ll), As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur
(3/38), 41 g,rrkhari dzlam Shahih, penrbahasan mengenai jihad (2910), serta
Muslim dalam pembahasan mengenai keutarnaan-keutamaan (13, 14).
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang

mengatakan bahwa maksud nikmat yang disebutkan dalam ayat ini
adalah nikmat-Nya kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya

dan Rasul-Nyq yang Dia karuniakan kepada mereka ketika Dia
menyelamatkan Nabi mereka, Muhammad SAW, dari rencana

pembunuhan kaum Yatrudi bani Nadhr kepada Nabi, ketika Nabi
menemui mereka berkaitan dengan masalah diyat yang beliau bawa

dari kasus dua korban Amr bin Umayyah.

Kami katakan bahwa ini merupakan pendapat yang paling

benar berkaitan dengan penakwilan ayat tersebut, karena Allah SWT
mengakhiri penjelasan-Nya dengan menahan perbuatan orang-orang

Yahudi, serta keburukan perbuatan mereka dan pengkhianatan mereka

kepada Tuhan dan para nabi-Nya. Ke,lnudian Dia memerintahkan Nabi
SAW untuk memaafl<an mereka dan mengampuni besarnya

kebodohan mereka.

Telah maklum bahwa Nabi SAW tidak diperintahkan untuk

memaafkan dan mengampuni setelah firman-Ny4 1:&:3-Sij"{ tt
4$,K;5-;J'$ly 'oi waktu suatu lcaum bermaksud hendak

menggeralrkan tangannya kepadamu (untuk berbuat j ahat). "

Dan selain mereka -yang telatr disebutkan- yang hendak

mencelakai, karena jika orang-orang selain mereka hendak

mencelakai, maka perintah ifu umum pada mereka yang dimaafkan

dan diampuni, berbeda dengan orang yang tidak disebutkan. Selain

itu, sifat pengkhianatan mereka di sini berbeda dengan sifat orang

yang tidak disebutkan penghianatannya.

Dalam hal ini terdapat berita tentang kebenaran keputusan

kami mengenai takwil ini dan kekeliruan pendapat yang bertentangan

dengannya.
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rakwil rirman Atrah: .<; jxi,f-g;l g;tailiS ro""
bertalewalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-
orang mukmin itu harus bertawakal)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Takutlah kepada

Allah, watrai orang-orang beriman, untuk menentang-Nya terhadap

apa yang diperintahkan dan dilarang, dalam bentuk melanggar
perjanjian yang diikatkan kepada kalian, yang menyebabkan kalian
mendapatkan siksa yang tidak dapat kalian tanggung." Firman-Nya,

.<i i'ii,f'$SrA "Dan hanya kepada Allah sajalah
orang-orang mulonin itu harus bertawalcnl. " Maksudnya adalatr,

"Orang-orang yang mempercayai keesaan-Nya dan risalatr Rasul-Nya,

serta yang menjalankan perintah dan larangm-Nya, menyerahkan

permasalahan mereka kepada Allah, berserah diri terhadap keputusan-

Nya, serta percaya kepada pertolongan dan banfuan-Nya, karena itu
merupakan kesempurnaan agar,rra dan keimanan mereka. Jika mereka

melalarkan hal itu maka Dia akan menjaga, memelihara, dan

melindungi mereka dari orang-orang yang berniat buruk, sebagaimana

Dia menjaga dan mempertahankan kalian, wahai orang-onmg

beriman, dari orang-orang Yahudi yang hendak berbuat jatrat kepada

kalian. Pemeliharaan dari-Nya diberikan kepada kalian, karena kalian
adalah orang-orang yang beriman ke,pada-Nya dan Rasul-Ny4 bukan

selain-Ny4 karena yang selain-Nya tidak bisa menghindarkan kalian
dari keburukan yang Tuhan kalian kehendaki atas kalian, dan tidak
ada perlindungan yang bisa kalian gunakan ketika Dia tidak
menakdirkannya untuk kalian. "

oo(D
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ii; i; fi4G;r J, ;SLG 6+,^ii'Gi ^:i:;
i#t;;', iiAti F 4"W. jL,^i Jt35",#
&;,fi WlY, ##;fr #, Ft;s'441i
G#:4:{5 *z a... 41'f:;TH*(/;
'i2 3i; -k-6yi 33)'A4 i?"';{-ii r'*ii n

$*l$a;
"Dan se$.nggul*ya Allah telah mtngunbil pelrianiiorn

(dnri) bani I ail dnrr telah Karri angl<at ili antma ntqela
12 orang pemimpin dflrr y'.J;lah @irman,'serungulny a
Alcu b e s erta l<firub sesunggulmy a iik;a l<frnw nendiril<frrr

shalot dm merunail<art zalat sqtabqlmanlnpdo rasttl.
rasul-r(u dfrr. l<afi.tt bur*u mrr:el<a df,rJ l@nnl piniartl<art

lnpda AJlah piniaman yangbodlk, sesurrqgut\nya Alcu at<nrr

mrngh4pnts do sa. do samu. D art s erunggulmy a l<amu at<frrr

Ifumastkl<frrr l<e daldrn surga yarrg rnengalir di dalonmya
rungai. rungai. Mdl<fl b ar mtgsiap d y ang W diantar amu

sesudah itu, se.runggulmya ia telah tercesat dmi iatan yolrrg

llifirst."

(Qs. Al Maa'idah l5lz 12)

Takwil firman Allah: g;r Jr;iLg {4,K1':ai -ci;
Lli;t iA -iiL- (Oa" sesungguhnya Altah telah mengambit

perjanjian fdariJ bani fsrail dan telah Kami angkat di antara
mereka 72 orang pemimpin)

#+z
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Abu Ja'far berkata: Ayat tersebut diturunkan sebagai

pemberitahuan dari Allah SWT kepada Nabi SAW dan orang-orang

yang beriman kepadanya tentang perilahr orang-omng yahudi yang

hendak mencelakai mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut

adalatr:

11608. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mubarak menceritakan kepada kami dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, $#L4 {4{ifr ':41 $;,,Dan
sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) bani
Israil," ia berkata, "Maksudnya adalah kaum yatrudi dari
kalangan Ahli Kitab. "707

Adapun orang yang berniat jahat kepada beliau dan

melanggar perjanjian yang telah dibuat antara mereka

dengannya, adalah sifat mereka, sifat para pendahulu mereka

dan akhlak mereka, serta akhlak para pendahulu mereka, dan

hal ini sebagai hujjah bagi Nabi atas kaum Yatrudi dengan

pemberitahuan-Nya kepada Nabi SAW atas hal-hal yang Dia
ketahui namun tidak diketahui oleh orang-orang Arab. Juga

sebagai teguran bagi kaum Yahudi karena terus-menerus

dalam kesesatan dan kekufuran, padahal mereka mengetahui

kesalahan mereka sendiri.

Allah SWT berfirman kepada Nabi SAW, "Janganlah kalian
membesar-besarkan masalah orang yang hendak melalatkan

kcjahatan kepada merekn dari lcalangan Yahudi, dan

7o7 Al Qurthubi dalam tafsir (11332).
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janganlah kalian membesar-besarkan masalah

pengHianatan yang hendak merela lalatkan dan telah

mereka lalaican kepada kalian, karena itu termasuk aHtlak
para pendahulu mereka. Mereka tidak dianggap mengilaii
model perilalat para pendahulunya. "

Allatr SWT lalu mulai memberitakan sebagian

penglfiianatan, kelicikan, dan keberanian mereka kepada

Tuhan merek4 pelanggaran mereka terhadap perjanjian yang

diikatkan kepada mereka oleh Tuhan mereka, serta nikmat
dan kararnatr-Nya yang diberikan kepada mereka yang bisa

mereka syukuri. Dia berfirman, "Allah mengambil perjanjian
para pendahulu orang Yahudi bani Israil yang hendak

berbuat jahat kepada kalian, wahai orang-orang beriman,

untuk memenuhi janji dan menaati perintah serta larangan-

Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut

adalatr:

11609. AI Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam Al
Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far

Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi, dari Abu
Al Aliyah, tentang firman-Nya, <i &',in':4i si;

< J-,,h;t-L "Dan sesungguhnya Allah telah mengambil

perjanjian (darl bani Israil," ia berkatq "Allah mengambil

perjanjian mereka agar mereka ikhlas menyucikan-Nya dan

tidak menyembah kepada selain-Nya. "708

708 As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3t3g), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
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t:4;:;',jitliL-t$:r,,Dan tetah Kami angtrat di antara
mereka 12 orang pemimpin," maksudnya adalah, "Kami mengangkat
dari mereka sejumlah pemimpin yang menjamin pemenuhan
pe{anjian dengan Allah tentang hal-hal yang diperintahkan kepada
mereka dan hal-hal yang dilarang bagr mereka.

Lafazh "4 dalam bahasa Arab sejenil 9r*g f{:",b"g
kaum, narTun posisinya di atasnya lagi, se,perti, g)i e e J)ti ijl
| 'n iJ-'r*'. lit 

^ia 
tidak ingin dijadik* ,"iug"i-fu maka ia

menjadi i-3l..Dikatakan,'4e';I-';r * 16, seda.gk arr tafazh
U-f adalah ltf uf- # -;. eoapun 6\ fnyolons) adalatr
,.pirti,otiF\i (penolong) yang berad" boru-" ii;(orang-orang
yang ariD.Bentuk tunggalnya adalah SZ.

Sebagian ahli bahasa Arab berkata, "Ia ad.alah orang yang
dipercaya yang menjamin suatu kaum."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil tersebut,
sebagian mengatakan bahwa ia adalah orang yang bersaksi atas suatu
kaum."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11610. Bisyr menceritakan kepada kami, yazid menceritakan
kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami
dari Qatadah, tentang firman-Nya, G g4{ifr'gi tj;
(-{13;,jS lt"€-:;i :h#L ,,Dan sesungguhnya Attah
telah mengambil perjanjian (dari) bani Israil dan terah Kami
anglcat di antara merelca 12 orang pemimpin,,, bahwa



SrlrurhNl,[at'idrt

adalah, pada tiap-tiap kelompok terdapat

seseorang yang memberi kesaksian atas kaumnya.T@

Ahli takwil lain berpendapat batrwa lafazdr_'*4t maksudnya

adalah iitrr1y*g dapat dipercaya).

Riwayat-riwayat yalng sesuai dengan pendapat tersebut

adalah:

l16l l. Diceritakan kepadaku dari Ammar bin Al Hasan, ia berkata:

Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapakny4

dari Ar-Rabi, ia berkata, "I-afazhir:tr ,a"fuf, i6!1""0
11612. Al Mutsanna me'nceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi,
riwayat lang sama.Tll

Allah SWT memerintatrkan Nabi-Nya Musa AS untuk

12 orang pemimpin bani Israil ke negeri yang kuat di Syam

guna me,nrberikan infonnasi kepada Musa ketika beliau ingin
menghancurkannya, sehingga bisa dikuasai oleh Musa dan kaumny4
serta menjadikannya tempat tinggal bani Israil setelah mereka selamat

dari Fir'aun dan pengikubrya yang mengusir mereka dari Mesir. Musa

lalu mengutus beberapa pemimpin, sebagaimana Altah SWT
perintahkan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut

adalah:

Ibnu Jauzi dal:m Zad Al Masir (2l3l0), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyun (2/20), dan As-Suyuthi dalanAd-Durr Al Mantsur (3139).
Ibnu Jauzi dalam Zad Al Masir (2l3l0), Al Mawardi dalem An-Nulcat wa Al
Uyun (2/20), serta As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3140), dan ia tidak
menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.
Ibid.

709

710

7lr



TdhirAr/r.:Ihafuri

11613. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Allatr

SWT memerintatrkan bani Israil untuk pergi ke Yerilho -
sebuah wilayah di Baitul Maqdis-. Mereka pun pergr

menuju negeri itu hingga mereka berada dekat dengannya.

Musa mengirim dua belas pemimpin dari semua keturunan

bani Israil. Mereka berangkat untuk mencari tahu tentang

negeri yang kuat tersebut. Mereka lalu be{umpa dengan

salah seorang dari negeri yang kuat tersebut, yang bernama

Og. Ia membawa dua belas pemimpin tersebut dan mengikat

mereka di pinggangnya dengan tali pengikat kayu.

Kemudian ia bersama kedua belas orang tersebut menemui

istrinya.

Ketika sampai di tempat, ia berkata, "Lihatlah orang-orang

itu yang mereka pikir bisa memerangi kita!" Og kemudian

melemparkan mereka ke hadapan istrinya. Ia berkata,

"Apakatr sebaiknya aku injak-injak saja mereka dengan

kakiku?" Istrinya menjawab, "Biarkan mereka

memberitahukan teman-temannya apa yang mereka,lihat." Ia

pun melalarkan hal tersebut.

Ketika mereka dilepaskan, satu sama lain berkata, "Jika

kalian memberitatrukan bani Israil tentang kaum tersebut,

maka mereka akan murtad kepada kedua Nabi AS (Musa dan

Harun), maka rahasiakanlah dan hanya beritatru kepada dua

Nabi AS, agar keduanya bisa mengambil kesimpulan."

Mereka pun memegang perjanjian tersebut, yakni untuk

menyembunyikannya.
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Aktrirnya mereka kembali. Namun sepuluh diantaranya

melanggar janji, karena mereka merrberitatrukan saudara dan

bapalrrya te,ntang peristiwa yang telah mereka alami

(mengenai Og). Sementara itu, dua orang

me,nyembunyikannya dan hanya memberitahu Musa serta

Harun.

Ini adalah kisah ayat, g;.3 L;SLG &Kt'6i ini
l:*g;:;',11iir- "Dan sesungguhnya Allah telah

mengambil perjanjian @afl bani Israil dan telah Kami

angkat di antara merelw l2 orang pemimpin.'f,r2

11614. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrlu dari

Mujahid, tentang finnan-Nya, t iii;'r|fii u12 orang

pemimpin," bahwa dari setiap ketunrnan bani Israil ter{apat

satu orang png diutus oleh Musa ke negeri yang kuat,

namun hanya dua orang yang memasuki negeri tersebut dan

berhasil menemui mereka. Lima orang di antara mereka

membawa buah anggur pada sepotong k"y,r, dan lima atau

empat orang lainnya memasukkan buah delima. Lalu semua

pemimpin tersebut pulang dan melarang keturunannya

memerangi mereka (negeri yang kuat) kecuali Yosua bin

Nun dan Kaleb bin Yefune, yang memerintahkan

keturunannya memerangi dan berjihad melawan penduduk

negeri yang kuat tersebut. Tetapi ketunrnannya justru

7t2 Ath-Thabari dalam Tarilih (11255,256) serta As-Suyrthi dalam Ad-Dan Al
Mantsur (3139), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.
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menentang kedua orang pemimpin ini dan mengikuti sepuluh

orang pemimpin lainnya.T 
I 3

11615. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat serupa, hanya saja ia berkata, "Dari
kalangan bani Israil beberapa orang." Ia juga berkata,

"Menemui keduanya. "7 
I a

11616. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah me,lrceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia
berkata: Musa memerintahkan bani Israil pergi ke Baitul

Maqdis, dan ia berkata, "Aku telatr menetapkannya bagi

kalian sebagai tempat tinggal, kediaman, dan rurnah, maka

keluarlatr dan perangilatr musuh yang ada di dalamnya,

karena aku merupakan pe,nolong kalian. pilihlah dari kaum

kalian 12 orang pemimpin yang dari setiap keturunan

terdapat satu orang pemimpin yang menjalankan apa yang

diperintahkan kepadanya, dan katakan kepadan;a bahwa

Allah swr berfirman, i*t;;it/Ai F r{|4. OLt;41i 'sesungguhnya Aht beserta kamu, sesunggguhnya jilca

lramu mendirikan shalat dan menunaikan zakat', sampai, j1I

,y/,:i;f;fu 'sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan
yang lurlts'." Musa memilih 12 orung pemimpin untuk

memenuhi perjanjian dan janjinya. Ia juga memilih di antara

mereka orang )rang paling baik dan paling bisa menepati
janji. Allah SWT berfirman, :hr*L<, {4'dt'6i ilt

7r3 Mujahid dalam tafsir (303) d^tAd-Dun Al Mantsur (3R9).

"n lbii.
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ti;;|i; ,pt *4Gi-t "Dan sesungguhnya Allah telah

mengambil perjanjian (dari) bani Israil dan telah Kami

anglrat di antara mereka 12 orang pemimpin." Oleh karena

itu, Musa berjalan bersama mereka menuju Baitul Maqdis

dengan perintah Allah, hingga terjadi kebingungan di suatu

tempat antara Mesir dan Syam, yaitu negeri yang tidak ada

khamer dan tempat berteduh. Musa pun berdoa kepada

Tuhannya ketika mereka menderita kepanasan.

Allah lalu menaungi mereka dengan awan. Ia mernintakan

rezeki unfuk mereka, maka Allah menurunkan untuk mereka

manna dan salwa. Allah lalu berfirman, "IJfuslah beberapa

orang untuk mencari informasi ke negeri Kan'an yang

diberikan untuk bani Israil, dari setiap ketuntnan satu orang

pemimpin." Musa pun mengutus semua pemimpin, [maka
Allah mengirim dari makhluk Faran dengan kalam Allah dan

mereka adalatr pemimpin bani Israil]. Berikut ini nama-nama

orang yang Allah utus dari kalangan bani Israil ke negeri

Syam, yang disebutkan oleh Ahli Taurat untuk menjadi

mata-mata bani Israil. Dari suku Ruben adalah Syamua bin

Zalerr, dari suku Simeon adalatr Safat bin Hori, dari suku

Yehuda adalatr Kaleb bin Yefune, dari suku Isakhar adalah

Yigal bin Yusuf, dari suku Efraim adalah Hosea bin Nun,

dari suku Benyamin adalah Palti bin Rafu, dari suku Zebulon

adalah Gadiel bin Sodi, dari suku Yusui yakni suku

Manasye adalah Gadi bin Susi, dari suku Dan adalah Amiel

bin Gemali, dari strku Asyer adalatr Satur bin Mikhael, dari

strku Naftali adalah Nahbi bin Wofsi, dan dari suku Gad

adalah Guel bin Makhi.



hi adalah nirma-nama yarLg diutus Musa

TatstuAt/l.:Ilu,furi

untuk mencari

informasi dan mengintai negeri itu. Dan, pada saat itulah

Musa menamakn Hosea bin Nun menjadi Yosua bin Nun,

kemudian ia mengirim mereka dan berkata" "Datanglah

sebelum matahari terbit, naiklatr ke pegunungan, dan amat-

amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang

mendiaminya kuat atau lematr, apakatr mereka sedikit atau

banyak, bagaimana negeri yang didiaminya, apakatr baik

atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakatr

mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-

ternpat yang berkubu, dan bagaimana tanatr itu, apakatr

g€xnuk atau kurus, apakatr ada di sana pohon-pohonan atau

tidak. Tabatrkanlatr hatimu dan bawalah sedikit dari hasil

negeri itu." Waktu itu ialatt musim hulu hasil anggur."7ls

Ll6l7. Muharnmad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang finnan-

NvqU;,#,;t4"9;i "Dan telah Kami angkat di

,,t Ath-Thabari dalam Tarikh (11255,256), Al Muharrir Al Wajiiz (2/168), dan

Ibnu Katsir dalam tafsir (5/l3l). Sekaligus ia juga mcnyebutkan nama-narne

pemirryin yang ia nukil dari Ath-Thabaxi, kemudian me,njelaskan brihwa dalam

""rUn 
Taurat yang ada padanya terdapat perbedaan besar mengenai nama-

nama para pemirryin yang disebutkan oleh Ath-Thabari, dan ia juga

menyebutkan narm-narna yang ada dalam naskah yang ada padanya. Dengan

m"lihat pada "Bilangan: Bagian pertama", kami rnenemukan name-nama yang

harryir mirip dengan yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan sangat berbeda

dengan yang disebutkan oleh Ath-Thabari. Jadi, antara naskah yang ada pada

Ibnu Katsir dengan naskah yang ada pada Ath-Thabari, sangat berbeda dengan

zrrnutlbnu Ishaq, yang atsanrya diriwayatkan darinya.

Terdapat sedikii perbedaan nama-nama antara Ath-Thabari dan Injil
Terjemahan Resmi Indonesia (Program Alkitab Yerci 2.7, Perjanjian kma:
Bilangan: 13:1 - l3:20) Editor-
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antara merekn 12 orang pemimpin," mereka adalah dari

kalangan bani Israil yang diutus oleh Musa untuk me,ngamati

suafu kota. Mereka berangkat unfuk mengamati, maka

mereka datang dengan membawa biji buah-buahan mereka

(penduduk kota tersebut) seberat seseorang, kemudian

mereka berkata, "I-rkurlah kekuatan dan keberanian

penduduknya dengan buah ini." Pada saat itu mereka

termakan fihah, sehingga mereka berkata, "Kami tidak
mampu berperang."

6:#eiS(fS*13;; e1,5i6 "Karena itu pergitah
lcamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua,

sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini sa7'a. " (Qs.

Al Maa'idah [5]: 24)."u

11618. Diceritakan kepadaku dari Al Hasan bin Al Faraj Al
Marwazi, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl

bin Khalid berkat4 tentang firman-Nya, frl*t X:"\SJ
l{ ;i-. "Dan telah Kami angkat di antara mereka 12 orang

pemimpin," bahwa Allah memerintahkan bani Israil untuk

berjalan menuju Baitul Maqdis dengan Nabi merek4 Musa

AS. Ketika mereka telah dekat dengan kota tersebut, Musa

berkata ke,pada mereka, "Masuklah kalian semua." Namun

mereka menolak dan merasa takut, lalu mereka mengutus 12

orang pemimpin untuk mencari informasi. Setelatr mereka

berangkat dan mengamati, mereka datang dengan biji buatr-

buahan mereka (penduduk kota tersebut) seberat beban

seorang laki-laki, maka mereka berkata, 'tlkurlalr kekuatan

7t6 As-Suyrthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (3t40), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatirn

-
F
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dan keberanian mereka'. Ini adalah buah-buatran mereka!

Seketika itu juga mereka berkata kepada Mus4 'Pergilah

kamu bersama Tuhanmu dan berperanglatr kalian

berdua'.'717

Takwil firman Allah: i$(Ai'"r3 d"H,4ylit\ Jt3i
#:- \A:1 ii gtY' ;fft;f',yt, #t;i'441\ ifrr;; (Dan

Allah berfrman: "sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya

jika hamu mendirikan shalat dan menunaikan Zahat serta beriman

kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu

pinjamhan kepada Allah piniaman yang baih)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, 'ii\G': "Oan

Atlah berfirman," maksudnya adalatr kepada bani Israil.

?A 4l "setungguhnya Alru beserta kamu," maksudnya,

"Aku adalah Penolong bagi kalian terhadap musuh kalian dan musuh-

Ku, yang Aku perintatrkan kalian untuk memerangi mereka. Aku akan

menjadi Penolong bagi kalian, jika kalian meme,lruhi perjanjian yang

telatr Aku arrrbil dari kalian."

Dalam kalimat ini terdapat kata yang dibuang karena tidak

diperlukan dan telatr jelas, sekalipun-telatr dibuang. Hal itu kare'lra

malna ayat tersebut adalah, i-J.-i' .16i Affun berfinnan kepada

mereka: uAku beserta kalian", kemudian lafazh ,5 "k"poda mereka"

dihilangkan, karena tidak dibututrkan dengan adanya firman-Ny4

J;4pL4 3fu'.ii'C1t;i; "Dan sesungguhnva Attah telah

mengambil perjanjian (dari) bani Israil," karena khabar yang

'r7 Ibnu Athiyah dalam Al Muhanir Al Waiiz (21 168).
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didatrulukan berupa kaum yang disebutkan namany4 sehingga
menjadi maklum bahwa konteks perkataan khabar adalah tentang
mereka, karena perkataan ini tidak boleh dipalingkan dari mereka
kepada yang lain. Allah SWT lalu mernulai dengan qasam, Dia
berfirman, # 4 "sesungguhnya jitra kamu mendirilcan,,, wahai
bani Israil. t4li 

?*r;;',!iAi ,,Shalat dan menunaitan zatcat,,,
yatad kalian memberikannya kepada yang Aku perintalrkan untuk
diberi, #,#t;S "Serta beriman kepada rasul-rasul-Ku.,, Dia
berfirman, "Kalian membenarkan apa yang dibawa oleh rasul-rasul-
Ku berupa syariat-syariat agama-Ku.',

Ar-Rabi bin Anas berkata, "Ini adalatr ucapan Allah kepada 12

orang pemimpin."

11619. Diceritakan kepadaku dari Ammar bi Al Hasan, ia berkata:
Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari
bapaknya, dari Ar-Rabi bin Anas, bahwa Musa AS berkata
kepada 12 orang pemimpin, "Berjalanlah kalian menuju
merek4 yakni penduduk negeri yang kuat, kemudian
ceritakan kepadaku tentang mereka, bagaimana keadaannya,

dan janganlah kalian takut, karena sesungguhnya Altatt
bersama kalian selagi kalian mendirikan shalat, menunaikan
zakat, dan beriman kepada rasul-rasul-Ku. Kalian bantu
mereka dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang

baikt"zts

?tE Ad-Dun Al Mantsur (3/40) dan Tafsir Al furthubi (6ltl2).
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Abu Ja'far berkata: Pendapat Ar-Rabi mengenai hal ini tidak

jauh dari benar, hanya saja sudah menjadi kepastian Allah kepada

semua maktrluknya bahwa Dia menjadi penolong bagi orang yangtaat

kepada-Nya, menjadi teman bagi orang yang mengikuti perintah-Nya

dan menjauhi larangan-Nya, dan menjadi pelebur bagi dosa-dosanya.

Jika demikian adanya maka yang termasuk ketaatan kepada-Nya

adalatr mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta percaya kepada

rasul-rasul dan segala sesuatu yang orang dianjurkan untuk

mengerjakannya. Sudatr jelas bahwa peleburan keburukan dan

memasukkan ke surga dengan semua ketentuan tersebut tidak hanya

dikhususkan bagr para pemimpin itu. De,ngan demikian, ini

merupakan anjuran dan dorongan untuk semua kaum, yang secara

umum lebih utama daripada hanya merupakan anjuran dan dorongan

yang bersifat l*tusus.

Para ahli talcwil berbeda pendapat tentang firman-Nya,

#iila "Dan kamu bantu mereka."

Sebagian mereka berpendapat batrwa takwilnya adalah,

"Kalian menolong mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11620. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan ke,pada kauri dari Ibnu Abi Najtlu dari

Mujatrid, te,ntang firman-Nya, iili;ft "Dan kamu bantu

mereka," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Kalian menolong

metreka'."719

"e Mu3ahid dalam tafsir (304), As-suyrthi MaanAd-Dun Al Mantsur (3/40), dan
Ibnu Janzi dalamkd Al Masir(21312).
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1162l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama."o

11622. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman-Ny4 jili:ft "Dan kamu bantu merelca,"

ia berkata, "Maksudnya adalatr, 'Kalian menolong mereka

dengan pedang'.""'

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maknanya adalah taat dan

pertolongan.

Riwayat-riw ayat yang sesuai de,lrgan pendapat tersebut adalatr :

11623. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Abdurrahman bin Yazid berkata tentang firman-Nya,
., tr_.4 /.
;Lfr$ "Dan kamu bantu mereka," ia berkata, "Ta'zir

dan tauqir artinya ketaatan dan pertolorrgarr."T22

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang takwilnya

disebutkan dari Yunus Al Hirmari, ia berkat4 "Takwilnya adalah,

kalianmemuji metreka."

7m lbid.
72t Ibnu Janzi dadlam kd Al Masir (21312).
72 As-suyuthi AaltmAd-Dun Al Mantsur Ql40).
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11624. Diceritakan dengan riwayat tersebut kepadaku dari Abu

Llbaidah Ma'mar bin Al Mutsanna.723

Abu Ubadatr berkata: Maknanya adalah, 'lklian menolong

mereka, kalian menyengsarakan mereka, kalian menghormati

mereka, kalian mengagungkan merekao dan kalian

menegutrkan metreka."

Ia membacakan syair:

tzt'6$t a);; #'ai 'if ';i F6 u €'t
"Berapa banyakorangyang agung memiliki kemuliaan dan orang

yang keras membantu dalam hal kemurahan hati."

Al Farra berkata: l-afazjn':Flt adalatr tlt, atau dianrtikan

"me,lrolaftnya" jika karnu tahu ia seorang yang zhalim, aku berkata:

'Takutlah kepada Allah' atau "Aku mencegaturya", dan itu juga

disebut ];ilt.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut

kami adalatr yang mengatakan bahwa malrranya adalalu 'lklian
menolongnya." Itu karena Allah SWT berfirman, t5'$,3$l7it3y
:rr!j3 tii3; .Nr; iLt#i-@ *.;; r-:ii,; "sesungsuhnya

Kami mengutus kamu sebagai salui, pembawa berita gembira dan

pemberi peringatan," "supaya kamu sekalian beriman kepada Allah

72' Ibmr Janzi MmTad Al Masir (21312).2. Bait syair ini terdapat pada Abu ubaidah daltm Maju Al Qar'an (l/157) dan

dalam Al Qurthubi Qr;aWll4, dari jilid ketiga). Perkataan Abu LJbaidah dalart
Majaz Al Qur'an (11156,157).
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dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya." (Qs.

Al Fath [a8]: (8-9)

Menghormati adalah mengagungkan. Jika demikian adanya,

maka pendapat mengenai ini adalah sebagian dari pendapat-pendapat

yang kami sebutkan, yang diceritakan kepada kami. Jika makna

mengagungkan itu dianggap salah, maka pertolongan kadang-kadang

dapat direalisasikan de,lrgan tangan dan lisan.

Adapun dengan tangan, adalatr pembelaan dengan pedang atau

lainnya, sedangkan dengan lisan adalah pujian yang baik, atau

pembelaan dari caci-maki. Benar, maknanya adalah pertolongan,

karena pertolongan mencakup makna setiap pendapat yang telatr kami

ceritakan.

Firman-Ny4 (/'- lL;61 ?J;t; "Dan lamu piniam*an

lrepada Allah pinjaman yang baik." Dia berfirman, "Kalian berinfak di
jalan Allatr, dan itu dilakukan dalam bentuk jihad melawan musuh-

Nya serta musuh kalian."

l(/attirl "pWaman yang baik." Dia berfirman, "Kalian
menginfakkan apa yang kalian infakkan di jalan Allah, kalian

mendapatkan hak atas apa yang kalian infakkan, dan kalian tidak
melampaui batas-batas Allah serta apa yang dianjurkan dan

disarankan."

Jika seseorang berkata: Bagaimana Allah berfirman, 'i;;t;
(/'-l:":1'nl "Dan lcamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang

baih" tapi tidak mengatakan (; br?tpadahal kamu tatru bahwa

mashdar dari lafazh 't' 'bt( adalatr ';c|Flit Jawablah: Jika

dikatakan demikian, maka itu benar, akan tetapi finnan-Nya, L-b?
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l:; "Pinjaman yang baik" mengeluarkan mashdar dari maknany^a,

bukan dari lafazhnya, dan itu berarti lafazh, ,"t-*bermakna 'e'Fi,
seperti Lafazh ,bi t*rfbermakna 

'iJi.Dengan 
demikian, makna

kalam tersebut adalah, "Kalian memberi prnjarnan yang baik kepada

Allah. Bandingannya adalatr, \iq;'}{';;K;{t'At "Dan Allah

menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-bailotya. " (Qs. Nuh

fTll: 17) karena kata '6111 bermakna '*.5 Juga seperti yang

dikatakan Imru'ul Qais,

"JYit Al:^*'Ji*:t't
Itu kare,na lafazh*)bermakna tjiif, maka JI5Fjf keluar

sebagai mashdar dari maknany4 bukan dari lafazhnya.

rakwil firman Allah: 'Fgi;{; r*g $;'dpi
frlliq+b,G* (Sesungguhnya Aku ahan menghapus

dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kamasukkan he

dalam surga yang mengalir di d,alamnya sungai-sungai)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr bani Israil, yang

Allah SWT berfirman kepada mereka, "Jika kalian mendirikan shalat,

wahai orang-orang yang memenuhi perjanjian, mereka dengan-Ku

dalam bentuk ketaatan, mengikuti perintah-Ku, menunaikan zakat, dan

kalian mengerjakan semua yang Aku janjikan de,lrgan surga."

725 Berilart ini adalah kekurangan bait Irrru'ul Qais yang terdapat dalam Diwan-
trYa,

Kutipan ini diambil dai qasidah-rr y*c ; #l;yJ;,#t'lffi
dan menjelaskan petualangan-pettralangannya, perburuan dan usahanya kepada

kemuliaan. Makna ".-;, adalah menghinakan kesukarannya' Lihat Ad-Diwan

(141).

-

Z
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#+Z :6;'dbn "sesungguhnya Aht akan menghapus

dosa-dosamu." Dia berfirman, "Aku akan menufup dengan maaf-Ku

kepada kalian dan arrrpunan-Ku untuk menyiksa kalian, atas dosa-dosa

yang kalian lakukan antara Aku dengan kalian yang telatr, lalu berupa

penyembahan kepada anak sapi dan dosa-dosa kalian yang lain."

Aku katakan bahwa makna firman-Nya, ib'J
"sesungguhnya !!y akan menghapus," adalah, "Aku akan menutup,"

karena makna ]iflt aa*n mengingkari, menutup, dan menghalangr,

seperti ucapan Labid,

ts4Ai;1!3 ;r-'# ,e

"Pada malam l{etilw awan menutupi bintang-bintangnya."

, . . Maksudnya adalah menutupnya.lafafu"4$ adalah wazan

Jit'ilt aari ]i3t. !

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna huruf

J Oa"* "i;r4t "sesungguhnya Aht akan menghapus." sebagian

ahli natrwu Bashratr mengatakan batrwa huruf J yang pertama

bermakna sumpah, yalmi huruf J pada firman-Ny4 ',!;4)i el U
"Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat," ia berkat4 "Yang
kedua adalah makna sumpatr yang lainnya."

Sebagian atrli natrwu Kufah mengatakan bahwa huruf J y*g
pertama menempati kedudukan sumpah, sehingga itu cukup untuk

membtrat sumpatr dengan huruf rJ yang pertam4 "Jika kalian

mendirikan shalat." Sedangkan huruf J y*g kedua yalari dalam

firman-Nyq FW #"i#'j "sesungguhnya Atu atcan

menghapus dosa-dosamu," merutpakan jawabanny4 Vrfcrri hunrf J

'* Bait syair ini milik Labid bin Rabtah dan disebutkan dalam Diwan (172\. lt
artinya penghalang dan penutup, yakni awan menutupi bintang malam ini.
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yang ada dalam firman-Nya, 1,54\ 
Ct U "sesungguhnya iika

lramu mendirikan shalat," dengan alasan bahwa firman-Nya, '#i 4
',t4)\ "sesungguhnya jika kamu mendirilcan shalat," tidak semptrna

dan tidak membutuhkan frman-Ny4 '&p"Z:6;"i;4J
"sesungguhnya Alu almn menghapus dosa-dosamu." Jika demikian

adanya maka tidak boleh firman-Nya , {t:e{ !6; fb"l
"sesungguhnya Alu akan menghapus dosa-dosamu," menjadi sumpatr

dalam posisinya sebagai mubtada'. Bahkan yang wajib adalah

menjadi jawab bagi sumpatr karena diperlukan.

Firman-Ny4 ',*i*i14; c"# * "surga yang mengalir

di dalamnya sungai-sungai," Dia berfirman, "Di bawah pohon-pohon

tq** yang kalian masuki itu terdapat sungai-srurgai mengalir."

Takwil lirman Altah:'ii 311 l1a4l!t 14'iL i:3
J4?i;6 (Matu barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah itu,

sesungguhnya ia telah tersesat dariialan yang luras)

Abu Ja'far berkata: Allatt SWT berfirman, "Barangsiapa di

antara kalian ingkar, wahai bani Israil, terhadap apa yang Aku

perintalrkan. Kemudian meninggalkannya atau melakukan apa yang

Aku larang setelah Aku mengarrbil perjanjian png hanrs kalian

penuhi dengan bentuk ketaatan dan me,lrjauhi maksiat kepada-Ku."

JA?i n;"'i? i1i iLaAat a6'A1 ;fr "Maka

barangsiapa yang kafir diantaramu sesudah itu, sesungguhnya ia

telah tersesat dari jalan yang lurus." Dia berfirman, "Ia berarti telatr

keliru mengikuti jalan yang jelas dan tergelincir dari jalan orang yang

mengikuti."

1:r
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Kesesatan adalatr berjalan tanpa petunjuk, dan kami telah
menjelaskannya dengan berbagai bukti di tempat lun.721

Firman-Nya, ;li| "Yang lurus," maksudnya adalah jalan
pertengahan, dan kami telah menjelaskan penakwilan mengenai semua

itu pada pembatrasan yang lain,?28 sehingga tidak perlu diulang lagi di
sini.

ooo

b-'2._$ &$ G\1r. ; # air;, #,1
S 5 -\,t 15; tir rg ii; -'122(j & -+4rt -Ag ?
,tii t y"{53 -# #E ASS\ e },F,F& 3$

@<*;;iiu
'(Tetapi) l<mena merelca rnelanggar ianjinya, Komi llruafu

merelca, dmt Ka'nrti iadikflrl lrriti merelca lrrr:as membaut.
Mqelca sul<a mentbah perlcataan (Allah) dmi tenpat

ternpattyya, dmt mmel,a (sengaja) rnelupal<mt sebagian dmi
apa yang msel<a tclah dipuingatl@r. dengarvrya, ilanlraffau

(Ivluhnrnnad)senantiasaakarrmelihatl<clrhimatandmi
mrrrel<al<canli seilikit di antara merela (yarlg tidnk

bulthionat),tnal<anaafl<anlahmqelradflnbiorl<fr nlah
nsel<ao sesznggzhny a Allah mer,,yukai ordng.oftmg yang

bqhntbaik.u
(Qs. Al Maa'idah [5]: 13)

Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 108 d^n282.
Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 108.

727
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rakwil firman AIIah: # W- 6 t1$ {Faavl
karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuk mereka)

Abu Ja'far berkata: Alah SWT berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, janganlah kamu merasa heran

terhadap orang-orang Yahudi yang ingrn mencelakaimu dan

mencelakai satrabat-satrabatnu, serta melanggar perjanjian antara

kamu dengan mereka dengan cara mengkhianatimu dan teman-

temanmu, karena itu memang kebiasaan mereka dan para pendahulu

mereka. Oleh karena itu, Aku mengambil janji pendahulu mereka

pada masa Musa AS untuk taat kepada-Ku, dan Aku mengutus 12

orang di antara mereka, dan mereka adalah orang-orang yang dipilih

untuk mencari informasi tentang negeri yang kuat. Aku telah

menjanjikan pertolongan kepada mereka, dan Aku akan mewariskan

negeri, rumah, serta harta mereka setelah Aku memperlihatkan kepada

mereka penyeberangan serta bukti kehancuran Fir'aun dan kaumnya di

laut, dan terbelahnya laut kepada mereka serta semua penyeberangan

yang Aku perlihatkan kepada mereka.

Tetapi mereka melanggar perjanjian yang mereka ikatkan

kepada-Ku dan melanggar janji-Ku, maka Aku melaknat mereka. Jika

itu adalatr perbuatan orang-orang baik di antara mereka dengan

bantuan-Ku kepada merek4 maka janganlah kalian bertanya tentang

contoh perbuatan orang-orang buruk di antara mereka."

Dalam kalimat itu terdapat bagran yang dibuang karena sudah

dianggap jelas dengan petunjuk zhahb, yakni makna kalimat tersebut

adalatr, "Barangsiapa di antara kalian ada yang kafir setelah itu, berarti

ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian mereka melanggar

janji, maka Aku melaknat mereka. Kami kutuk mereka."
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Oleh karena itu, cukup dengan pemyataan, eiq # 4
# "(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami lanuk
merelra, " tartpamenyebut, f .r*i "Kemudian mereka melanggar. "

Maksud firman Allah SWT, # &i-i 6t14 "getapt)
knrena merekn melanggar janjinya, Kami lanuk mereka,, adalah
'#*'# "Karena pelanggaran merelca terhadap janji mereka.,,

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11625. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid,
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya 6 4
# frr$ "(Tetapi) karena merekn melanggar janjinya,

Karni laluk mereka," ia berkata, "Dikarenakan pelanggaran

mereka terhadap janji mereka" maka Kami melaknat

mereka."729

11626. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: A1 Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, tentang firman-Nya,

# ;iiq 6($ 'g"topi) karena meretra metanggar
janjinya, Kami latuk mereka," Ibnu Abbas berkata, "Yaitu
janji yang Allah ambil dari Ahli Taurat, tetapi kernudian

mereka melanggarn ya."' 30

As-Suyuthi dalan Ad-Dun Al Mantsur (3141), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir. Juga dalaml I Bahr Al Muhith (41204).
As-Suyrthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (3141), dan ia tidak menisbatkarmya
kecuali kepada Ibnu Jarir.

729

730
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Kami telah menjelaskan makna laknat atau kutuk di tempat

lain.73l

Huruf ha dan mim dalam frman-Ny4 6 t$ "lTetapt)

lrarena mereka melanggar," merujuk kepada bani Israil yang

disebutkan sebelumnya.

Takwil lirman Atlah: U3 {41jf1 G\i|i (Dan Kami
jadikan hati mereka heras membatu)

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'at berbeda peirdapat

tentang bacaannya.

Mayoritas ahli qira'at Madinatr dan sebagran ahli qira'at
Makkah, Bashratr, dan KuQlr,.qremlacanya d16 denganhuruf .alif,_
dengan wazan alq'6 a*, r,,ti:li ;:t:*5, seperti perkataan, i '^$ *
,* i: ii"-? "ot* eyan;hatinya keras membatu," yalni ketika telatr

inenjadi sangat keras dan menjadi padat serta me,ngeras, seperti yang

dinyatakan Ar-Rajiz,

,t'Gt4'1r'-:"#i3

"Ahr telah membatu dan ia mernbatu karenaht."

Dengan demikian, tal$/il kalimat berdasarkan qira'at iri
adalah, "Oleh karena itu, Kami laknat orang-orang yang melanggar
janji-Ku dan tidak memenuhi perjanjian-Ku dari kalangan bani Israil.

Kami jadikan hati mereka keras dan padat dari keimanan kepada-Ku

?3t Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 88, 159, dan 26l.
732 ,*,tr terdapatpadaAbuLlbaidah dalamMajazAlQur'an(1/158),d"nterdapat

pada Qrthubi dalam tafsir CIilid VU 115).
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dan petunjuk kepada ketaatan-Ku, sehingga tercabut dari hati tersebut

kelembutan dan kasih sayang."

Sementara itu, kebanyakan ahli qira'a, Kufah membacanya

4.9*ti;;i;,,
Mereka yang membacanya demikian berbeda pendapat

menge,nai penakwilannya :

,S,ebagian mereka berkata, "Maknamya adalah, i;.a, karena

wazan a$i teUih keras daripada wazan ftgU. Oteh karena itu, kami
lebih memilih bacaan tersebut dengan U *Or*irlt.-

Sebagian lain mengatakan batrwa maknanya 
^tr^1^1, 

iii,
bukan Al3ll.Z# aisini adalatr hati yang keimanannya kepada efiafr
tidak ikhlas, ak; tetapi keimanannya bercampur dengan kekafiran,

seperti dirham yang keras, yang emasnya bercampur dengan tembaga

atau timah dan lain-lain. Sebagaimana perkataan Abu Zubaid Ath-
Tha'i,

734ii)t*)t,sr\;l ;Lfii 7w * 1l\t? a,bt?r4

Jnmhnr qira'at sab'ah membaca'*6 dalam bentuk isim fa'il dari ,*- #.
Abdullall Hamzah, dan Al Kisa'i membacanya -,iitanpahuruf clfdan dengan

hrunfya beuasydid.
Al Bahr Al Muhith (412M) dan Hujjah Al Qira'at (223,224).
Bait syair milik Abu 7;baid AttFTha'i dari qasidah bahr al basith, yang
awalnya berbrmyi,

;*r,.lk ;-qtirz .. A*fu;;6, *
DalamAl-Lisan (enrtlal dan.,p*1, Al Muharrir Al llajiiz (21169), dan bait ini
dai qasidah yang isinya ratapan Abu Zaid atas Amirul Mukminin Utsrnan bin
Affan.
ljlfazfr Jrr*, merupakan bentuk jamak dari lafazh Je, ynl merupakan

mashdar dengan shighat i-L.ri, dengan makna W, yakni suara seperti
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Dengan itu ia menyifati peristiwa pengukur tanah yang

menggali lubang kuburan Utsman di bebatuan, yakni Silam (nama

sebuatr pohon).

Abu Jarfar berkata: Di antara dlua.qtr.a'at yang.paling aneh

menurutku .adalah qira'at yang membaca $ ** t:)tq) dengan

wazali alj;i karena lebih keras dalam mencela suatu kaum daripada{'
menggunakan kata Zrlt.

Takwil y,ang paling utam3. adalah yang menakwilkanny3

$engan .oroo-$ dan kata a:j-dt, seperti dikatakan g: t"r,W l+,:. i$q ,ryr:ikarena Allatr SWT menyifati kaum yang

ro"i*ggrr janji mereka dan kekafiran mereka kepada-Nya, serta tidak

menyifati mereka de,lrgan keimanan sedikit pun, sehingga hati mereka

disifati dengan iman yang bercampur dengan kekafiran, seperti dirham

yang emasnya bercampur dengan tembaga.

Takwit lirman Allah: .922$ & lafi $r?-(Mereha
suha merubah perkataan [AllahJ dari tempat-tempatnya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Kami

menjadikan hati orang-orang yang melanggar janji-janji Kami dari

kalangan bani Israil keras membatu, tercabut darinya kebaikan dan

diangkat darinya petunjuk, sehingga mereka tidak beriman dan tidak

mendapat petunjuk. Mereka pun merubatr perkataan-perkataan Tuhan

mereka yang diturunkan kepada nabi merekq Mus4 yakni Taurat.

perkataanrnr, "Aku mendengar suara tmta (obrolan yang tidak boguna) dan dan
ghahilah sendti diambil dari nama Bani Shahilah. Adapm d,1..' dan 3y- dengan

hnruf slz dibaca kasrah artinya batu.



SwahNMaa'iilah

Kemudian mereka menggantinya dengan tulisan tangan mereka

sendiri, lalu berseru kepada orang-orang bodoh, 'Inilah kalam Allah
yang diwahyukan kepada nabi-Nya, Musa AS'. Itu merupakan sifat-

sifat orang Yahudi setelatr masa Musa ymtg menjumpai masa Nabi
Muhammad SAW, akan tetapi Allah SWT memasuk*an mereka ke

dalam orang-orang yang semasa, yang mulai mengabarkan mereka

dari orang-orang yang berjumpa dengan Musa, karena mereka adalah

anak-anak mereka dan mengikuti perilaku mereka dalam berdusta

kepada Allah, membuat-buat atas nama-Nya dan melanggar janji yang

Allah arrbil dari mereka dalam Taurat."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11627. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 "*gG i, 'Shft 63? "Mereka suka

mentbah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, " bahwa

maksudnya adalatr batas-batas Allah dalam Taurat. Mereka

berkata, 'Jika Muhammad mernerintahkan kalian sesuai

dengan yang kalian inginkan, maka terimalah, sedangkan

jika ia bertentangan dengan kalian, maka berhati-hatilah."735

Takwil lirman Ntah: 4,,1i5.i li;tL\r"i @an mereka

[sengajal melupahan sebagian dari apa yang mereha telah

diperingathan den gannya)

7!5 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll3l) serta As-suyrthi dalan Ad-Dun Al
Mantsur (21554), dan ia rnenisbatkannya kepada Ibnu Abi Hatim melalui jalur
Ali dari Ibnu Abbas.
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Maksud firman-Nya, \E l1!.1:r12 "Dan mereka (sengaja)

melupalrnn sebagian," dan mereka meninggalkan sebagian, yakni

seperti firman-Nya, ;4;3'^ifr W "Mereka telah lupa kepada Allah,

maka Allah melupakan merekn." (Qs. At-Taubatr l9): 67) Maksudnya

mereka meninggalkan Allah, maka Allah meninggalkan mereka.

Penjelasan mengenai hal ini yang disertai dengan bukti-buktinya, telatr

diberikan sebelumnya, sehingga tidak perlu kami ulang lagi di sini.

Pendapat para ahli takwil sama seperti yang kami katakan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11628. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman-Nya , .*l;$j li; \E 11!{, "Dan meretra

(sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah

diperingatkan dengannya," ia berkatam, "Mereka
meninggalkan sebagian. " 

73 6

11629. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mubarak bin
Fadhalah menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang

firman-Ny4 4,,1;5-i ti;\E\|,I{e "Dan mereka (sengaja)

melupakan sebagian dari apa yang merekn telah

diperingatkan dengannya," ia berkata, "Mereka

736 Disebutkan oleh As-Suyuthi dengan lafazhnya (3114), dan ia tidak
menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir, dan telah disebutkan rnaknanya oleh
Ibnu Athiyah d^lalrn Al Muharrir Al Wajiz (21169). I.afamya adalall "Mereka
telah memiliki bagian yang banyak, nanrun mereka melup"kan dan
meninggalkannya."
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meninggalkan sisi agama mereka dan kewajiban-kewajiban

Allah SWT yang seharusnya mereka lakukan."737

Takwil firman Allah: .r,,1;5.! C;1Oari apa yang mereka

telah diperingatkan dengannya)

rakwil rirman Auah: eg+ I e {F ;p uL1 3$ {',
(Dan kamu [MuhammadJ senantiasa akan melihat kekhianatan dari
mereka kecuali sedikit di antara mereka lyang tidak berkhianatJ)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi
Muhammad SAW, "Kamu akan senantiasa melihat pengkhianatan

orang-orang Yahudi yang Aku beritakan kabarnya, yakni pelanggaran

terhadap pernjanjian-Ku dan pembatalan terhadap janji-Ku dengan

bantuan-Ku bagi mereka dan nikmat-Ku kepada mereka." &:i-.lf-Sl
"Kecaali sedikit di antara mereka (yang tidakberkhianat)."

*.gl dalam hal ini adalah y., yutu ysim yang menempati

isim.mashdar, seperti menyebut Zbg untuk ry, dan nlit! untuk
lJjLl.

Firman-Nya, e 5+ S1 "K"*oti sedikit di antara mereka

(yang tidak berWtianat)," adalah pengecualian dari huntf ha dan mim

"' fbnu Katsir dalam tafsn (2134).
73t Orang yang menasakh melupakan bagian lfiusus dengan penafsiran frrman-

Nya, t t;;iq "Dari apa yang mereka telah diperingatlan dengannya," dan

setelah mengingat bagian ayat ini ia langsung menafsirkan ayat pada bagian
lain, yakni, '1d-.U!Fiinyty * g'ltyri:j "Dan kamu (Muhammad) senantiasa

alran melihat kckhianatan dari mereka kectali sedikit di antara mereka (yang
fidak berWianat)."
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yang ada dalam firman-Nya, i7:i & };F {$ 'Kekhtanatan dari

merelca."

Pendapat kami itu sama seperti pendapat para atrli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut

adalah:

I1630. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abilxrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nva, ip {y ;* & lfi {i "Do, tcamu (Muhammad)

senantiasa akan melihat lcekhianatan dari merelca," ia

berkata, "Pengkhianatan, kebohongan, dan kejatrat 4n."73e

1163l. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, & {y {t"& 3(jSi"oa,
lamu (Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan

dari mereka," ia berkata, "Mereka adalah orang-orang

Yatrudi, seperti orang-oran g yalc;g hendak mengkhianati Nabi

Muhammad SAW ketika beliau memasuki rumatr

mereka."7&

11632. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, riwayat yang serupa.7al

Disebutkan oleh Abdurrazzaq dengan sanadnya dalam tafsir (2112).
Muj ahid dalam tafsir (3 Oa).
Ibnu Katsir dalarn tafsir (51134) dengan lafazhltvlujahid dan png lain berkata,
"Maksudnya adalah kesepakatan mereka untuk membrmuh Rasulullah SAW."
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11633. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata:

Mujahid dan Ikrimatr berkat4 tentang firman-Nya, 3$ {;
& *;F ;F* "Dan kamu (Muhammad) senantiasa akan

melihat kckhianatan dari mereka," maksudnya adalah dari

orang-orang Yahudi seperti mereka yang hendak

mengkhianati Nabi SAW ketika beliau memasuki rumah

mereka.Ta2

Sebagian orang berpendapat batrwa maknanya adalah, "Kamu

senantiasa akan melihat orang yang berlfiianat dari metreka."

Orang Arab biasa menambatrkan huruf ha pada akhir kata

mudzalr.kar,seperti pada lalirzh ,;iib ,hT: ,;A).4tit ,L a*

^, *yi JrJ'-^4, ,,liJ), t Si':v)rr'r*u:*
"Jiwamu ingin memenuhi (janji)

dan tidak ingin jari-jarinya membuahkan khianat."

Ia berkata: iiiti maksudnya adalatr untuk laki-laki.

$lr"'ahAJlvlaa'iilah

Ibid.
Bait syair ini terdapat pada Ibnu Ubaidah dzlam Majaz Al Qur'on (l-158), lr-
Lisan (erlfri/ge, Ji,E, dan or.-*), Ibnu Sukait dalan Ishlah Al Manthiq (437), dan

Al Mubarid dalalla Al Kan il (588).
Bait syair ini diucapkan oleh Al Kilabi yang berbicara kepada teman saudara

Umair Al Hanafi. Ia memiliki tang$mgan *rfr fu ia rnenerimanya.

* i:; it,;*."' €tri'tr;i'*t;,'il
Lihat Al Qurthubi dalam tafsir (Wl 16).
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Abu Jarfar berkata: Takwil yang paling benar mengenai hal

ini adalah pendapat yang kami riwayatkan dari para atrli takwil,

karena Allah SWT memaksudkan ayat ini kepada kaum Yatrudi bani

Nadhir yang hendak membunuh Rasulullatr SAW dan sahabat-

sahabafirya, ketika Nabi SAW mendatangi mereka guna meminta

bantuan mengenai diyatkawn Amiri. Allah SWT berfirman 
-setelah

memberitahukan berita tentang para pendahulu mereka serta

memberitatrukan perilaku pendatruluny4 dan pada akhirnya mereka

sama seperti para pendahulu mereka, yatad melanggar janji dan

berk*rianat. Hal itu tidak mernbuat Nabi SAW merasa terbebani-,

"Kamu (Muhammad) senantiasa akan melihat pengkhianatan dan

pelanggaran janji yang dilakukan orang-orang Yahudi."

Firman tersebut bukan berarti batrwa beliau akan senantiasa

melihat satu orang pengkhianat dari mereka, kare,na pemberitahuan

tersebut dimulai dengan menyebut sekelompok orang, sehingga

dikatakan, s ir'{ it 4; tti ei::e\rr"i w( <tj\q:G
;Ir;J '#yfr$-"Hai orang-orang yang beiman, ingatlah kamu

alrnn nilonat Allah (yang diberikan-Nya) kepadamu, di walau suatu

lraum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk

berbuat jahar). " (Qs. Al Maa'idah [5] : I l)
Kemudian dikatakan, & {F {f'& 3$ {t "Dan kamu

(Muhammad) senantiasa akan melihat kekhianatan dari merekn,"

karena pennulaannya, dengan menyebut sekelompok orang, sehingga

ditutup dengan menyebut sekelompok orang juga adalatr lebih utama.

rakwil lirman Allah: <#5i U-rt3y'61;$'# 'i;ft
(Maka maatkanlah mereha dan biarhanlah mereko, sesungguhnya

Allah menyukai otang4rrang yang berbuat batk)
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Abu Ja'far berkata: Ini merupakan perintatr dari Allah SWT
kepada Nabi Muhammad sAw untuk memberi maaf kepada orang-
orang Yahudi yang hendak mencelakainya.

Allah SWT berfirman kepadanya, "Berilatr maaf wahai
Muhammad, orang-orang yang hendak mencelakai dengan cara
membunuhmu dan membunuh sahabat-sahabatmu, dan biarkanlah
mereka dengan perbuatan jahat mereka dengan tidak membalas
dengan cara membenci mereka, karena Aku menyukai orang yang
mernberi maaf dan membiarkan orang yang hendak berlaku buruk
terhadapnya."

Qatadatr berkata, 'Ayat ini di-nasa&ft oleh ayat, { O.fii}rl
h$l ,-'Av 1i 1\ 5hi 'Perangilah orang-orang yang tidak
beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian'.,, (es.
At-Taubatr [91:29).

11634- Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-
Nya, {.!tj '# .3i$ ,14o1* maaJkanlah mereka dan

biarlunlah merela," ia berkat4 ,,Di-nasakh oleh ayat, !116
A;S; 5fi (,< Y 6]?{, >.$1,.'A\S', i\ <-,;;i-{ e$I
'Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak
mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan

Rasul-Nya'. " (Qs. At-Taubatr l9l:29).7u

7* Abdurrazzaq dalam tafsir (ztll), Mushannaf (6122), sertzAs-suyuthi dalan Ad-
Dun al Mantsur (3/42), dan ia menisbatkannya kepada Abdurrazzaq, Abd bin
Humai4 Ibnu Jarir, serta IbnuAl Mundzir.



TafstuAlJl.:Ilwfuri

11635. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin

Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammam

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nya, <#l ?-A '*\i i,y'li5t3 '# ,i;E 'Matra

maa/knnlah mereka dan biarkanlah mereka, sesungguhnya

Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik," bahwa

pada saat itu tidak diperintahkan untuk memerangi mereka,

sehingga Allah SWT memerintatrkannya untuk memaafl<an

dan membiarkan mereka. Kemudian Dia me-nasakh hal inr

daran ayat, *i ;Sl d\1i & 5ti7 O-$l]ti
,;J o.$t a :F\ '.,_z 6j,_$_7; rt;;,ii (gY 6;?
6i,* fr { ;" Xdi \ri| ';* 4+JI "Perangitah

orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak

(pula) kepada Hari Kemudian dan mereka tidak

mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan

Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar

(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberilcan Al Kitab

kepada mereka, sampai mereka membayar iiryah dengan

patuh sedang mereka dalam lreadaan tunduk'i (Qs. At-

Taubatr l9l:29) Mereka adalah Ahli Kitab. Jadi, Allalt SWT

memerintatrkan Nabi SAW untuk mernerangi mereka sampai

mereka menerima Islam atau memb ayar i izyah.T 
as

11636. Suffan bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

lJbdah bin Sulaim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku membaca kepada Ibnu Abi Arubah dari Qatadah,

riwayat yang serupa.

7's lbid. Lihat pula Al Mawardi dale,r, An-Nukat wa Al Uytn (2121).
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Abu Jarfar berkata: Pernyataan yang dikemukakan oleh

Qatadatr tidak bisa ditolak kemungkinannya, hanya saja ayat yang me-

nasakh berarti menafikan semua makna yang bertentangan dengan

yang sebelumnya. Jika tidak menafikan seluruhnya, maka tidak ada

jalan untuk mengetahui batrwa ia adalatr ayat yang me-nasakh kecuali

dengan perrrberitatruan dari Allah SWT, atau dari Rasulullatr SAW,

dan dalam firman-Nya, ,-Sl ,.A\{'t fi 5U1-7 <r-511j1*
"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak
(pula) lcepada Hari Kemudian." (Qs. At-Taubah lgl: 29) tidak ada

petunjuk untuk menafikan malcna menrbiarkan dan memaafkan orang-

onmg Yahudi.

Jika permasalahannya demikian, maka dengan cara mereka

mengakui "ketundukan" dan qembayarkan jiryah setelah diperangi,

maka dibolehkan mernberi maaf terhadap pengkhianatan yang mereka

bemiat melakukannya" dan mereka tidak diperangi karena tidak

memberi jiryah, serta tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban

mereka, maka tidak wajib menetapkan firman-Nya, 7 <)-51 $S
h$t ,-:$\ {'t fi <rti "Perangilah orang-orang yang tidak

beriman kepada AUah dan tidak (pula) kepada hari lremudian." (Qs.

At-Taubah l9l: 29) sebagai yang me-n asaHt firman-Nya, -# J;E
<;-+Si #- 6i fry 

'(i-Ir3 "Maka maaflranlah mereka dan

biarlranlah mereka, sesungguhnya Allah menytkai orang-orang yang

berhtat baik"
ooo



TafstuAh:Ihabai

\k\fi3 ,7if+.(Gi ts31,6yr3u afi <r,
+ i- Jyrua:iii i 3rliii ffi 6#ft a,,12)/+, ti,)

@ 3rfi;A\'av ;ffi * "$- lAS "rgi
t'Dan di antara or(mg.ordr.g yutg mengatal<mr:

'Sesr.rngguhny al<ani ini ormtg.orarJg Ncsrani', ada ymg
telohKorni a'nrtbil periarfian mqelca, tetnpi merel,"a

GmSaia) rnelupalan sebagian dmi apa ymrg mercl<a telah
diberi puingotan dmgdr.rlya; malcal<ami furrbull<arJ di
mttnr a mq el<a p enrwsttlwn dan l<cb ercimr s anp ai Holri

kimnat. Dan li.clak Allah dl<frrr nwmbqital<mr lnpd,
^*"*:ii"lTil::I;T#ff*'

rakwil firman Allah: (gi b36 Cy'66 O;! <r,
.y,ljr74'q\k1fr3 !i*(Dan di antara orang4rrang yang
mengatakan: 'tSesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani",, adg
yang telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka [sengajaJ
melapakan sebagian dari apa yang mereha telah diberi peringatan
dengannya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirmarU "Kami
mengambil dari orang-orang Nasrani perjanjian untuk taat kepada-Ku,
melaksanakan kewajiban-kewajiban-Ku, mengikuti rasul-rasul-Ku,
dan menrbenarkan mereka. Kemudian mereka mernperlakukan
perjanjian-Ku yang Aku arnbil dari mereka seperti orang-omng yang

tersesat dari kalangan Yahudi. Merekajuga me,ngganti agdmamerek4



SwahNMaa'iilah

melanggar perjanjian mereka, dan meninggalkan bagran perjanjian
yang Aku ambil dari mereka dengan mernenuhi janji-Ku dan mereka

menyia-nyi akan kepentingan-Ku. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11637. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: SaId menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, <J,
i-i,z-+,tirtktfis AL6E| &:,/,:, Cy6u Z":,51
-, "Dan di antara orang-orang yang mengatakan,
'Sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani', ada yang
telah Kami ambil perjanjian mereka, tetapi merekn (sengaja)

melupalcan sebagian dari apa yang mereka telah diberi
peringatan dengannya, " bahwa maksudnya adalah, "Mereka
melupakan kitab Allah di punggung mereka dan perjanjian

Allah yang Dia janjikan kepada mereka" serta perintah Allah
yang diberikan kepada metreka."76

11638. Muharrrmad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufirdhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

ia berkat4 "Orang-orang Nasrani berkata seperti orang-orang

Yahudi, dan melupakan peringatan yang diberikan kepada

me,reka.tt747

Ad-Dan Al Mantsur (3 I 42).
As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3t42), dan ia menisbatkarmya kepada
Abu Ubaid IbnuJarir, serta IbnuAl Mundzir.

76
747
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Takwil firman Allah: +i- JL i'1:ji; iStliil '# 6;l
-ri;$i (Maka Kami timbulkan di antara mereha permusuhan dan

hehencian sampai Hari Kiamat)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, 'iri.691, "Uo*o
Kami timbulkan di antara merela,u adalah, "Kami hasut dan kami

lemparkan di antara mereka, seperti kami menimbulkan sesuatu

dengan sesuatu."

Allah SWT berfirman, "Mengapa orang-orang Nasrani yang

Aku ambil perjanjian mereka untuk memenuhi janji-Ku itu
meninggalkan bagian mereka, yakni janji yang Aku janjikan kepada

mereka berupa perintah dan larangan-Ku, maka Aku timbulkan

permusuhan dan kebencian di antara mereka."

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang sifat permusuhan

dan kebencian yang Allah timbulkan di antara mereka.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maksudnya adalatr

timbulnya hawa nafsu yang terjadi di antara mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11639. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Awwam

bin Hausyab mengabarkan kepada kami dari Ibrahim An-
Nakha'i, tentang firman-Nya, itaijtl ',3t1iil 'n41. Wf,
"Maka Kami timbullran di antara mereka permusuhan dan

kebencian," ia berkata, "Berbagai macarn jenis hawa nafsu

dan kebencian adalah itT!t.'o'

7a8 Ad-Dun Al Mantsur (3t42).
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11640. Su&an bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Harun menceritakan kepada kami dari Al Awwam

bin Hausyab, ia berkata: Aku mendengar An-Nakha'i berkata

tentang firman-Nya, LAiil3 i 31131'# 6{ift ' Matra Kami

timbulkan di antara mereka permusuhan dan lcebencian," ia

berkata, "Kami timbulkan perselisihan dan perbantahan di

antara mereka mengenai agarrra."1 
4e

1164l. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Awwam bin Hausyab

me,ngabarkan kepada kami dari Ibratrim An-Nakha'i dan At-

Taimi te,ntang firman-Ny a,it4i)13',jt1.{il tr t;}t 'Maka
Kami timbulkan di antara mereka qermusuhan dan

kebencian," ia berkata, "A,ku tidak melihat *ljelt dalam ayat

ini selain berupa berbagai macam hawa nafsu."

Mu'awiyatr bin Qunah berkat4 "Perselisihan me,ngenai

agama yang menyia-nyiakan amal perbuatan. "750

Ahli tal$ril lain berpendapat batrwa maksudnya adalatt

pe,rrrusuhan dan kebencian di antara mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11642. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

me,nceritakan kepada kami dari Qatadatr tentanng firman-

Nya, -s1iifi +i- JLLA>:iij',itl;(il 'ra1- g;ft "Matrn Kami

1ae As-suyuthi dalan Ad-Durr Al Mantsur (3124), dan ia menisbatkannya kepada

Abu Ubai4 Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mmdzir.
'$ Ad-Dun Al Mantsur (3142).
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timbulkan di antara mereka perrnutuhan dan kebencian

sampai hari kiamat," bahwa maksudnya adalatr, "Ketika
kaum meninggalkan kitab Allah, mendurhakai rasul-rasul-

Nya, menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban-Nya, dan

melanggar batas-batas-Nya. Oleh karena itu, dibangkitkanlah

permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai Hari

Kiamat pada perbuatan-perbuatan mereka yang buruk. Jika

saja mereka mengarnbil kitab Allah dan perintatr-Nyq maka

mereka tidak akan terpecah-belatr dan saling membenci."75l

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut

kami adalah yang mengatakan batrwa maksudnya yaitu,

"Dibangkitkan hawa nafsu yang terjadi di antara mereka."

Sebagaimana perkataan An-Nakha'i, "Dikare,nakan pennusuhan di

antara orang-orang Nasrani, yalad perselisihan mereka tentang Al
Masih, dan itu adatah hawa nafsu, bukan watryu dari Allah."

Para atrli takwil berbeda pe,ndapat tentang makna huruf fra dan

mim pada firman-Nya, ffi g;It "Maka Kami timbulkan di antara

merelcn."

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maksudnya adalatr

orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga maknanya adalah, "Oleh

karena itu, Kami timbulkan di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani

lantaran kelalaian mereka pada sebagian dari apa yang telah

diperingatkan kepada mereka. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

75t Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (21227).

-@t
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11643. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan ke,pada kami dari As-Suddi,

ia berkata: Allah SWT berfirman kepada orang-orang

Nasrani, "Mereka melupakan sebagian yang diperingatkan

kepada mereka. Ketika mereka melal<ukan hal itu, Allatt

SWT membangkitkan di antara mereka dan orang-orang

Yatrudi permusuhan serta kebencian sampai Hari Kiamat.u7'2

11644. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zdd berkata

tentans firman-Nya, 43- Jy itl:jti '.jtliJl '# G{ift
'rA*)i uMaka Kami timbullcan di antara mereka permusuhan

dan kebencian sampai Hari Kiamat," ia berkata, "Mereka

adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana

dibangkitkan di antara keduanya binatang ternak."753

1L645. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, il1$ii ',it37il ,+ E;t
"Maka Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan

kebencian," ia berkata, "Maksudnya adalah orang-orang

Yahudi dan Nasrani. "7s4

ll6/i6. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hu&aifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

752 Ibnu Jauzi dalan kd At Masir (21315).
?53 Kami tidak mene dalam literatur kami. Lihat footrote sebelumnya.

's Muiahid dalam tafsir (304) dan Ibnu Jauzi dalantud Al Masir (21315).



menceritakan kepada kami daxi Ibnu

Mujahid, riwayat yang sama.75s

TdstuAdr,:Ihafuri

Abi Najih, dari

11647. A1 Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan

me,nceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadatr, ia

berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Allah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara

mereka sampai Hari Kiamat."756

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr orang-

orang Nasrani.

Mereka berkata, "Maknanya adalah, 'Oleh karena itu, Kami
timbulkan di antara orang-orang Nasrani siksaan lantaran kelalaian

mereka pada sebagian hal yang diperingatkan kepada metreka'. "

Mereka berkata, "Kepada merekalatr huruf ha dan mim pada

firman-Ny4 ft{merujuk, bukan kepada orang-orang Ya}rudi."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11648. Al Mutsanna bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari

bapakry4 dari Ar-Rabi, ia berkata, "Sesungguhnya Allah
SWT meminta bani Israil untuk tidak mer{ual ayat-ayat

Allah dengan harga yang murah, serta mengajarkan hikmatl
tanpa memungut imbalan. Tetapi ternyata tidak ada yang

melakukan hal itu kecuali sedikit sekali di antara merek4

Ibid.
Ibnu Jauzi dalamtud Al Masir (21315).

755
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sehingga kebanyakan mereka menerima suap dalim masalatl

hukum dan melampaui batas-batas.

Allah SWT lalu berfirman mengenai orang-orang yahudi

karena mereka telah menetapkan hukum yang tidak sesuai dengan
yang diperintatrkan Allah, i1;i[ ,i- JylZ:li; ."ruf,,6 6It ,Dan

Kami telah timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka
sampai Hari Kiamar'. (Qs. Al Maa'idatr [5]: 64) Dia juga berfirman
mengenai orang-orang Nasrani, # Vr;ft .9,,i2)l+rqlklfr3
,1di! ,.i- 6Li4:jli ',jt1iJl 'Tetapi mereka (sengaja) metupakan

sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya;
mala Kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian
sampai Hari Kiamat'.'f, 57

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang paling utama
adala| yang dikemukakan oleh Ar-Rabi bin Anas, yalcni bahwa makna
'i#. ,riji,rll dalam ayat ini adalatr orang-orang Nasrani secara khusus,
dan huruf ha serla mim merujuk kepada orang-orang Nasrani, bukan
oftrlrg-orang Yahudi, karena penyebutan Aft)t berhubungan dengan
pemberitatruan Allah tentang orang-orang Nasrani, setelatr selesai

memberitakan tentang orang-orang Yahudi, dan setelatr memulai
berita-Nya tentang onmg-orang Nasrani. Oleh kare,lra itu, merujuk
kepada kaum Nasrani secara khusus lebih utama daripada
menrjukkannya kepada kedua kelompok orang tersebut secara

bersamaon.

Jika seseorang berkat4 "Apa permusuhan yang ada di antara

orang-orang Nasrani, sehingga maknanya dikhususkan kepada

757 As-suyrthi dalm Ad-Dun Al Mantsur (2142) dan Ibnu Jauzi daram ?nd Al
Mosir (21315).
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mereka?'r Jawablah, "Ini adalah permusuhan kalangan Nestorian dan

Jacobian; di satu sisi dengan Nestorian Malikian, dan di sisi lain

dengan 
JacgUian 

Malikian. Sebenamya pendapat yang mengatakan

balrwa ittt *tjl terjadi di antara orang-orang Yahudi dan Nasrani,

tidaklah berjauhan, hanya saja ini menurutku lebih dekat dan lebih

sesuai untuk takwil ayat tersebut.

TaIrwiI firman Allah: 1i'(4 q {ii X4- lFi
-<rF A @an helah Allah akan memberitakan kepada meteka

apayang selalu mereha kerjahan)

Abu Jaffar berkata: Allatr SWT berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Maaftanlah orang-orang yang hendak

mencelakaimu dan sahabat-satrabatmu, serta biarkanlah mereka,

karena Allah yang akan menyiksa mereka. Allah juga akan

memberitakan kepada mereka ketika Allah mengumpulkan mereka di

akhirat dengan apa yang mereka lakukan di dunia berupa pelanggaran

mereka terhadap perjanjian-Nya" pembatalan mereka terhadap janji-

Nya, penggantian mereka terhadap kitab-Nya, dan pe'nyelewengan

mereka terhadap perintah serta larangan-Nya. Allah akan menyiksa

mereka sesuai dengan perbuatannya. "

ooo
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i# -#-6,U ?i4 Ll, rtdi,yg,
-J \fr;,r:I+)i'n .- C i "&c; *

-\;4t+3 3;,6t <; rLic-i'*+
uHai Ahli Kitab, sewngguhvry a telah datang l<cpadamu

Roszl Karni, menjelaslcmrl<cpadarrubaryak dflri ki Al
Kitab y ar.g l<frittu senthuryil<drJ, ilf,rr barryak (p"lo yorrs)

dibiarlcarmya.Sentnggulmyatclahdataflgkepadamu
calwya dnri y',Jlah, dflnkitab yarJg ntenuanglcdrt."

(Qt. Al Maa'idah [5]: 15)

Takwil firman Allah: 6ru bi4 33 q4 ,yu
-* ifr; =e 

+-si'u .a,ii'e e4 *'F q-
* (Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu

Rasul Kami" nenjelaskan hepadama banyak dari isi Al Kitab yang

kamu sembunyikan, dan banyak [pula yangJ dibiarkannya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada

sekelompok Ahli Kitab dari kalangan Yatrudi dan Nasrani yang hidup

pada masa Rasulullah SAW, "Wahai Ahli Kitab dari kalangan Yatrudi

dan Nasrani, telatr datang kepada kalian Rasul Kami, yaitu

Muhammad SAW."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11649. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 ,yU
Ct;; ?i4 33 y,'qii "Hai Ahti Kitab,
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sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami," bahwa

maksudnya adalatr Muhammad SAW.758

Firman-Nya, 'o, 3;,i '& ti 6rL'F -*-
,re ?-Si "Menielaspnn pepadamu banyak dari isi Al Kitab yang

lramu sembunyiftaz,,, maksudnya adalatr, "Allatr SWT berfirrnan,
.Rasul Kami, Muhammad, me,lrjelaskan kepada kalian banyak hal dari

hal-hal yang kalian sembunyikan kepada manusia. Kalian tidak

menjelaskan kepada mereka apa yang ada pada kitab kalian''"

Di antara yang mereka sembunyikan dalam kitab mereka lalu

dijelaskan oleh Rasulullatr SAW kepada umat manusia adalah

perajarnan orang yarlg ztna muluhan -

Dikatakan, ,Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan Rasulullah

SAW kepada umat manusia karena mereka menyembunyikan hal ifu

dari kitab mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11650. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: A1

Husain bin waqid menceritakan kepada kalrli dari Yazid An-

Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Barangsiapa mengingkari rajam, berarti mengingkari Al

Qur'an, tanpa ia sadari."

Firman-Nya, J;i-6;; bi4 33 'rt+ji Jlu
vt?ii ';r, 5;i' '& q ({-'67 "noi -nat

Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami,

?5t As-Suyuthi dalam Ad-Dun AI Mantsur (3134), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir.
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menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Krtab yang lcamu

sembunyikan," maksudnya adalah, rajam merupakan

termasuk hal yang mereka sembunyikan.T,e

11651. Abdullah bin Ahmad bin Syibawaih menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ali bin Al Hasan mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, riwayat yang sama.7@

11652. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Watrab Ats-
Tsaqafi menceritakan kepada kami dari Khalid NHadzdza,
dari Ikrimah, tentang firman-Ny4 i3 €ifii ,ylr..-
'F -#-CitU iZfu< 'Hai Ahli Kitab, sesungguhnya

telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan

kepadamu." Sampai firman-Nya, 

"4#, 
** ,,Jalan

yang lurus." (Qs. Al Maa'idah [5]: 16) Sesungguhnya

Nabiyullatr didatangi oleh orang-orang Yatrudi yang

bertanya tentang rajam, kemudian mereka berkumpul di

sebuah rumatr. Beliau lalu bertany4 "Siapa orang yang
paling mengerti di antara kalian?" Mereka kemudian

menunjuk Ibnu Shuriya. Beliau lalu bertany4 "Apakah knmu

orang yang paling mengerti di antara merekn?" Ia
menjawab, "Tanyalah sesuai kehendakrnu." Nabi lalu

bersabda, "Kamu orang yang paling mengerti di antara

mereka." Ia menimpali, "Mereka menyatakannya demikian."

IIR. AI Hakim dalam Mustadrak (41358), drn ia berkomentar, "sanadnya
shahih, tapi kedua Ima:n (Al Bulfiari dan Muslim) tidak meriwayatkannya.
Adz-Dzah^bi telah menyepakatinya." Lrhat jrya Ad-Durr Al Mantsur (2144).
Ibid.
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Ia (Ilaimah) berkata, "Ia melantunkan Taurat yang

diturunkan kepada Musa dan yang mengangkat thur $tkit).
Ia melantunkan perjanjian-perjanjian yang diambil dari

mereka, sampai sekelompok orang mengarrrbilnya, maka ia

berkata, 'sesungguhnya perempuan kami adalah perempuan

baik-baik, kemudian banyak peperangan di antara kami,

maka kami menyederhanakan, kemudian kami menjilid

serafus kali, kami me,ncukur rambut, dan kami menempatkan

kepala-kepala kepada ternak -aku 
pikir ia menyatakan

3111{a'-."

Ia (Ilaimah) berkat4 "Mereka dihukum rajam. Allah lalu

menurunkan ayat kepada merek4 i3 ,-r€$i ,ytl,
'# -$-CitU 'i::'< 'Hai Ahli Kitab, sesungguhnva

telah datang kepadamu Rasul Kami, menielaslan

tepadamu." Serta aya! # ,"t-3 fit; TIV tfit; 't2$i 6 6LS

* ..n, $.q. -#'6i'6 t4 & 3# t:jv,p ty ;i+a
iQi 'f"tofi apabila mereka berada sesama mereka saja,

lalu mereka berkata, "Apakah kamu menceritakan kepada

merelu (orang-orang mulonin) apa yang telah diterangkan

Allah kepadamu, supaya dengan demikian mereka dapat

mengalahkan hujjahmu di hadapan Tuhanmu-" (Qs. Al
Baqarah l2j:76).761

Takwil lirman Allah: * -J|fr;@an banyak [puta
yangl dibiarhannya)

n' Ad-Dun Al Mo*u Ql44).



SurahAJlvlda'iilah

Maksud firman-Ny4 ljo$j ,,Oan dibiarkannya,, adalah,

"Kalian banyak membiarkan apa yang kalian sembunyikan dari kitab
kalian, yang Allatr turunkan kepada kalian, yakni Taurat, sehingga

kalian tidak mengerjakannya sampai Allah menyuruh kalian
mengarrbihya."

Takwil firman Attah: &3 3;, ;lfi <; Pr;C'i
-W (Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah,
dan kitab yang menerangkan)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman kepada orang-

orang yang diajak bicara dari kalangan Ahli Kitab, "Telah datang
kepada kalian, wahai Ahli Taurat dan Injil, catraya dari Allah, yakni
dengan nur Muhammad SAW, Allah menyinari kebenaran dengannya,
menampalftan Islam dengannya, dan membatalkan kemusyrikan
dengannya. Ia adalah nur bagi orang yang mendapat cahaya, yang
menjelaskan kebenaran. Di antara cahayanya kepada kebenaran adalah

penjelasannya kepada orang-orang Yahudi tentang isi Al Kitab yang

kalian sembunyikan."

Firrran-Ny4 34 b3 "Dan kitab yang meneranglan,,,
maksudnya adaalh, "Dia berfiflnan, 'Telah datang kepada kalian
catraya dari Allah yang dengannya Dia menjelaskan kepada kalian
tanda-tanda kebe,naran'."

-U lt*3 "Dan kitab yang menerangkan,,, maksudnya
yaitu sebuatr kitab yang di dalamnya terdapat penjelasan terhadap hal
yang mereka perselisihkan di antara merek4 berupa keesaan Allah,
halal, haram, dan syariat-syariat agamanya. Ia adalah Al eur'an yang

diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang menjelaskan

kepada manusia semua yang dibutuhkan oleh mereka te,ntang masalah
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sehingga merekaagmna. Beliu menjelaskannya kepada kalian,

mengetahui yang be,nar dan yang salatr.

oee

;LAi'H ZG)'631 -; 6fr 2,s #-
4 --'lor-'t -.\Y, tfui 3Y .;lfut -r; ##s

i-t#' 95, JL
"Dengankitab itl.ilah y',Jlah merwniuki or(mg-orcmg yang

mengiluti l<sidhatn Nyo l<c jalan lr,eselomatzrrt, d.arr

(dengdrrkitab iar pula) AJ;ldh mengehnrlcmt $(mg-or(mg
itu ilf,ri gelop - gulitn l<ep adf, cahay a y ar.g tzr ang -b endn ang
ilengan seizin-Ny a, ilmr nerrunjuki merel<al<e jalan ydrrg

hn1rs."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 16)

Takwil firman AIIah: J'J" i1fr2 *t -;'ifi 9,,,s#-
;lAi @engan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yailg

mengihuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan)

Abu Jatfar berkata: Maksudnya adalah, "Dia memberi

petunjuk dengan kitab yang menjelaskan hal-hal yang datang dari

Allah SWT ini."

Maksud firman-Nya, '&1 nrs4-{.- "Dengan kitab itulah Atlah

menunjuki," maksudnya adalah, "Allah memberi petunjuk dan

meluruskan dengannya."

Huruf fia pada ayat tersebut merujuk kepada kitab.
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'L6C+l ef -; "orang-orang yang mengilatti keridhaan-
Nya," maksudnya yaitu, orang yang mengikuti keridhaan Allah.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna keridhaan

dari Allah SWT.

Sebagian berpendapat, "Ridha kepada sesuatu artinya
menerima, memuji, dan berterima kasih."

Mereka berkata, "Maksudnya yaitu yang menerima iman dan

menyerapnya, yang memuji orang mulanin dengan iman, serta orang
yang menyifati iman sebagai cahaya, petunjuk, dan pemisah antara

dua perkara."

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah malcna

yang sudatr dimaklumi, yakni kebalikan dari kebencian" yaitu salah

satu sifat dari sifat-sifat yang dianggap termasuk mal<na ridha yang

merupakan kebalikan dari kebencian.

Ridha bukanlah dengan pujian, karena pujian dan terima kasih
adalah sebuah perkataan, akan tetapi apa yang dipuji dan diberi rasa

terima kasih itulah yang telah diridhai.

Mereka berkata, "Ridha adalatr satu makn4 sedangkan terima
kasih dan pujian memiliki makna lain."

Makna firman-Nya ;)Ai 'J5 "Jalan keselamatan,,, adalah
jalan keselamatan, dan "keselamatan" itu adalah Allah SWT.

11653. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang Iirman-Nya, ;)31 'Ja:. Zh *f -; ,,Orang-
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orang yang mengihfii keridhaan-Nya ke jalan keselamatan,"

bahwa maksudnya adalah jalan Allatr yang disyariatkan

untuk hamba-haurba-Nya, dan Dia menyeru mereka kepada-

Nya. Dengannya Dia mengutus rasul-rasul-Nya, yaitu Islam,

yang tidak ada amal perbuatan yang diterima selain

denganny4 baik dari kalangan Yatrudi, Nasrani, maupun

Majusi.762

Takwit firman Allah: tAi 3L nAht '8 fi4r-*'t
.*-ty, @an [dengan kitab itu pulal Allah mengeluarkan orang-

orang itu dari gelap-gulita fupada cahaya yang terang-benderang

dengan seizin-Nya)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Allah
memberikan petunjuk dengan kitab penjelas ini kepada orang-orang

yang mengikuti keridhaan Allah kepada jalan keselamatan dan syariat-

syariat agama-Nya."

&45 "Dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan

orang-orang f/n, " maksudnya Allah berfirman, "Dia mengeluarkan

orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya. "

Huruf ha dm mim dalarn fgFi merujuk kepada orang

yang disebutkan dari gelap-gulita kepada cahaya yang terang-

benderang, yakni dari kegelapan kekafiran dan kemusyrikan kepada

catraya dan sinar Islam dengan izin-Nya. Izin-Nya di sini maksudnya

Dia memenuhi mereka dengan iman kepada-Ny4 dengan cara

menghilangkan watak kekafiran dalam hatinya, menyrmbat

76t As-suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3144), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
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kemusyrikan kepada-Nyq dan petunjuk-Nya untuk melihat jalan

keselamatan.

Takwir tirman Allah: r4#, +te JL ;++ii:, fo"
menunjahi mereka ke jalan yang lurus)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, fur$_j ,,Dan

menunjuki," adalah memberi petunjuk kepada mereka dan meluruskan

mereka

"4- 
, +te ,Jy'r" jalan yang lunts," maksudnya Dia

berfirman, "Kepada jdan yang lurus, yaitu agama Allah yang lurus,

yang tidak ada kebengkokan di dalarnnya."

ooo
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S"'€; L1.i &;J1 ; rt i,yr]6 52$i -iu "'i
<;1 G=Si -{.\Aoti$ -.,1t"-ii i'i3A##
+rrAi -Ai: fi;W *-!.ii A 6,tAi','€- t
@i6rr3$&,;Kr\Iciti6T"tA1$u'r,-;r1{tS
"Sesnnggztmy a teloh l<afirlah or cmg. ofi mg y orJg berlrat q
'Sesr.rnggzhny a Allah iat ialah N Masih Pufia Marymrf .

Katal<milah,'MaIn dnpal<ah (gerangm) ymry ilapat
menglwlang.lwlangilrr:herr.dakNlah, jil<aDiahendak

men$drnasol<frrJ Al Mdsih FutraMaryam itubesqta ikurya
dmt sehtnth orang.orarrg yarrg berada di bumi serrumtyaT'

Kepunyamr AJ;ldhlah l<naiam langit dnrr bumi ilan apa
yarJg ili antaral<edwrrya; Dia menciptal<axr apo yang
dilcehmdaki-Nya. Dan AJ;lah MaIw l{uasa atas segala

sesuafl,t."

(Qs. Al Maa'idah Fl: 17)

Takwilfi rmanAlah:&r=Al';^\ity$g<r_51'.5'^'ti
'A7'rli (Sesunggahnya telah kafirlah orangerang yang berkata,

"Sesunggahnya Allah ita ialah Al Masih putra Maryom.o)

Abu Jarfar berkata: Ini menrpakan celran dari Allah SWT
kepada orang-orang Nasrani dan agama Nasrani itu sendiri, yang

tersesat dari jalan keselamatan, sekaligus hujjah dari-Nya ke,pada Nabi

-
Z
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Muhammad SAW dalam hal kebohongan mereka kepada-Ny4 dengan

mengatakan bahwa Dia memiliki anak laki-laki."

Allah SWT berfirman, "Aku bersumpah bahwa benar-benar

telah kafir orang-orang yang me,ngatakan bahwa Allah adalatr Al
Masih bin Maryam, dan kekafiran mereka karena menye,lnbunyikan

kebenaran, dengan cara enggan meniadakan anak dari Allah SWT,

serta pernyataan mereka bahwa Al Masih adalah Allah, dengan

berbohong dan berdusta kepada-Nya. "

Kami telah menjelaskan makna L,-*S "Al Masihu

sebelumny4 maka tidak perlu diulang lagi di sini.763

Takwit lirman Allah: 6'ri1 3LC5 5iOAF;3 S
L+ -b-$fi a -j3 ,it3'€-i 6: 4i L(Katakantah,
"Maka siopakah [geranganJ yang dapat menghalang-halangi
kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra
Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang+rang yang berada di
bumi semaanya?)

Abu Jaffar berkata: Allatr SWT berfirman kepada Nabi
Muhammad SAW, "Katakan, watrai Muhammad, kepada orang-orang

Nasrani yang menganggap-Ku lematr dan telah tersesat dari jalan lurus

dengan perkataan mereka, 'Sesungguhnya Allah adalah Al Masih
putra Maryam, li! ;lti 'e -A!i.J- i17 "Maka siapakah (gerangan)

yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah. "

76t t6"1 tafsir surah Aali Imaan ayat 45 dan surah An-Nisaa' ayat 157,171, serta
172.
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Dia berfirman, "Siapakatr yang mampu mencegah kepufusan

Allah?"

Dia menjalankanllyl jika Dia^menetapkanny4 diambil dari

perkataan seseorang, i';i 9li Jb 
"A3 

"Aku menguasai urusan si

fulan," jika ia tidak mampu melaksanakan suatu masalah kecuali

olehnya.

rakwit firman Allah: '€-, <j) &*Si <gi 6 iii -,1,13; &-i'ii A ,-1 ,l"4ii Qika Dia hendak membinasakan Al
Masih putra Maryan itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang
yang berada di bumi semuanya?)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman, "Siapakah yang

memiliki kuasa mencegah sedikit saja dari ketetapan Allah, jika Dia
hendak membinasakan Al Masih putra Maryam dengan cara

meniadakannya dari bumi, meniadakan ibunya, Maryam, dan

meniadakan semua makhluk yang ada di bumi?"

Allatr SWT berfirman kepada Nabi Muharrrmad SAW,

"Katakan kepada orang-orang bodoh, kaum Nasrani, batrwa

seandainya Al Masih itu seperti yang mereka sangk4 yaitu Allatr,
padahal bukanlah demikian, maka ia pasti bisa menolak keputusan

Allah jika datang kepadanya kebinasaannya dan kebinasaan ibunya.

Bukankah ibunya telatr binasa, namun ia tidak mampu menolak

keputusan-Nya ketika hal itu terjadi?"

Dalam hal itu terdapat pelajaran, dan menjadi hujjatr bagi
kalian jika kalian berpikir bahwa Al Masih adalatr manusia seperti

layaknya keturunan Adam, dan Allah adalah Tidak Terkalahkan,

Tidak Dipaksa dan Tidak Bisa dicegah keputusan-Nya Bahkan Dia



SwahAJlvlaa'iilah

adalah Kebenaran ymg Abadi, Yang terus-menerus mengurus

makhluk-Nya, Yang menghidupkan dan mematikan, membangkitkan

dan membinasakan, serta Matra hidup dan tidak akan pernah mati.

Takwit firman Allah: "t441i e-:JV +rrrdl\ -3-;i3 iit;
it€)6'$i6"punyaan Allahtah kerajaan lanstt dan bumi dan apa

yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-
Nva)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalatr, "Allah mengatur apa

yang ada di langit dan di burni, serta apa yang ada di antara keduanya

(yakni yang ada antara langt dan bumi). Dia membinasakan dan

membiarkan apa yang Dia kehendaki dari itu semua. Mengadakan apa

yang Dia kehendaki dan meniadakan apa yang Dia inginkan. Tidak
ada penghalang yang mampu mencegah atau menghalangi-Nya. Dia
menetapkan aturan kepada semuanya dan memberlakukan kepufusan

kepada semwmya. Tidak juga Al Masih, yang jika Dia menghendaki

kebinasaannya dan kebinasaan ibunya, maka ia tidak memiliki
penangkal atas kehendak Tuhannya tersebut."

Allah SWT berfirman, "BagaimanaadaTuhan yang disernbah,

padahal ia tidak bisa me,ncegatr dari oftmg yang berniat buruk
kepadanya, dan tidak mzrmpu mengatur kebinasaan? Tetapi Tutran
yang dise,rnbahlah yang baginya kekuasaan segala sesuatu, dan di
tangannya pengaturan semua yang ada di langit, di bumi, dan yang

ada di antarakeduanya"

Firman-Nya, ( i'6 Yj "lpa yang ada di antara keduanya,"

Disini, katagfriA( "hngit" disebutkan dengan bentuk jamak, namun
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tidak disebutkan setelahnya dengan dhamir W. 63karena maknanya

adalah, "Dan apa yang ada di antara kedua jenis benda ini."

Sebagaimana dikatakan oleh Ar-Ra' i,

'*,t'ii'fik Atl,Zi; ry:;l uerr:il, ot
Ia berkata: Ixrtazhtil memberitakan te,lrtang dua hal.

Firmm-Nyq {\:4 li 3A 'Dia menciptakan apa yang

dikchendaki-Nya." Dia beffirman, "Dia menumbuhkan sesuatu

kemudian meng-ada-kanny4 dan mengeluarkannya dari "tidak ada"

menjadi "ada". Tidak ada yang bisa melakukan hal itu selain Allatl

Yang Maha Esa dan Matra Perkasa."

Maksudnya adalah, bagi-Nya pengelolaan langit, blrlni, dan

apa yang ada di antara keduanya. Mengatumy4 membinasakannya,

dan meniadakannyq serta mewujudkan apa yang Dia kehendaki dari

ketiadaan dan tidak ada asalnya.

Dia berfirman, "Tidak ada seorang pun selain-Ku yang bisa

melakukan hal itu, dan bagaimana kalian menganggap, wahai para

pendusta, bahwa Al Masih itu Tuhan, sedangkan ia tidak mampu

sedikit pun melakukan hal itu. Bahkan ia tidak bisa me,ncegah bahaya

atas dirinya se,ndiri dan ibunya, serta tidak bisa me,lnberikan

pertolongan kepada ibuny4 kecuali dengan seizin'Ku."

7a Bait syair Ar-Ra'i An-Numairi darj bahr al kamil, dari qasidah yang j 'rnlahnya
92 bait, yang awalnya adalalt '*i -,;Jil #r.riif # x$ ,FlL;..ri, i,;,;
Juga terdapat pada Abu Ubaidah dalamMajaz Al Qur'an (I/118, 160). Lihat Al
Qurthubi dalam tafsir (W119), Maldabah Al llilaruniyah, Al Majma' Ats-
Tsaqafi, Abu Zhabi, sefia Diwan Ar-Ra'i An-Numairi.
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Takwit firman Altah: 9-$ *1 ,99'i(2 looo Ailah Maha
Kuasa atas segala sesuatu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirma, "Allatr yang

disembatr adalah Yang mampu atas segala sesuatu dan Penguasa

segala sesuatu, yang tidak ada sesuatu pun dapat melemahkan-Nya
jika Dia kehendaki, tidak juga dikalahkan oleh sesuatu yang Dia

minta yang kuasa mernbinasakan Al Masih dan ibuny4 serta semua

yang ada di buni selunrhnya.

ooo

&*'ii r37U;i irb1.1!* afr6!# E'6;

W J +{i:'to- r1.4l;r;;sr+,5 [;"{,,}\
3e3|,5$W.vi,eStj,7i{7ili ti $/,

" Or ang - or ang Y afudi ilmr N asr arri mengatalran,' Kami ini
adaldh dtuk mak y'.J;lah diln l<ekf,sih.l<el<asih.Nlc'.

Katal<zaatldh r' MaIa mertgap a y''J;lc.h meny il<s a l,anw l<m ena
ilasa-ilosarrnt?' (Kanrubul<milah anak anak Allah dfrrr

l<el<flsih.l@lcasih,Ny a), tetapi l<amu adalah narwsia (biaso)
di antara orumg.or(mg yorng diciptalcan Nyo. Dra

mengompuri bagi siapa y dng dil<phendnki.N y a ilan
nwry il<sa siap a y olttg dil<elrcndaki.Nya. D an l<cpuny amt
AJlahlah l<najaan langit dnn h,nni sqta apa yang ada

arfiar a l<ciluany a. D an lnp ada Allahlah l,srt ah Gegdla
sezuafi.t)."

(Qr. Al Maa'idah [5]: 18)
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Takwil firman Attah: 'ir#i itl'$$ F vj,titi6 !# 4'6;
{-}\ F1{:'- '# i3 (orang-orans Yahudi dan Nasrani

mengatakan, uKami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-

kekasih-Nya" Katakanlah, uMaka mengapa Allah menyiksa kamu

karena dosa4osamu?o)

Abu Jarfar berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allatl

tentang suatu kaum dari kalangan Yahudi dan Nasrani, bahwa mereka

mengatakan hal itu."

Disebutkan dari Ibnu Abbas, batrwa penyebutan orumg-orang

yang mengatakan hal itu adalah dari kalangan Yahudi.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11654. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus

bin Bakir menceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Abi Muhammad (sahaya

ZaldblrnTsabit) menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin

Jubair atau Ikrimah menceritakan keadaku dari Ibnu Abbas,

ia berkata: Nu'man bin Adha, Bahri bin Amr, dan Sya's bin

Adi mendatangi Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada

beliau, maka beliau berbicara kepada mereka dan mengajak

mereka kepada Allah serta memperingatkan mereka akan

adzab-Nya. Mereka lalu berkata, "Engkau tidak bisa

menakut-nakuti kami, wahai Muhammad. Demi Allah, kami

adalatr anak-anak Allah dan kekasih-Nya!" Itu sarna seperti

ucapan orang-orang Nasrani, maka Allah menurunkan ayat

mengenai mereka, l'#; itl f3gJ i; a;fi:l(t !# 4'6;
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"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatalan, 'Kami ini
adalah anak-anak Altah dan kekasih-keknsih-Nya'.'fl 6s

Mengenai hal ini, As-Suddi berkata sesuai riwayat:

11655. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman-Nya , i'st ;tl Wj 'ri $Gli3 lrfi 46;
"Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan, 'Kami ini
adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya'. "

Adapun mengenai anak-anak Allah, mereka berkatq

"Sesungguhnya Allah memberi wahyu kepada bani Israil batrwa salatr

seorang di antara anaknya memasukkan mereka ke neraka. Kemudian

mereka berada di dalamnya selama 40 hari sampai menyucikan

mereka dan memakan dosa-dosa mereka." Kemudian seseorang

menyeru: "Keluarkanlah semua anak-anak Israil yang dikhitan!",

maka ia mengeluarkan mereka. Oleh karena itu firman-Ny1 (zJ J
,pt4'^li($-f1.Srlt "Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecaali

beberapa hari yang dapat dihitung." (Qs. Aali 'Imraan l3l: 24),

adapun orang-orang Nasrani, sekelompok dari mereka mengatakan

bahwa Al Masih adalah anak Allah.766

Orang Arab kadang-kadang mengeluarkan berita jika

membanggakan asal-usul berita dari sekelompok orang, meskipun apa

yang dibanggakan itu berasal dari perbuatan salah seorang dari

Ibnu Hisyam dalam Sirah An-Nabawiyah (3ll0l) dan Al Qurthubi dalam tafsir
(6n20).
Ibnu Katsir rlalam tafsir (5/139) dan Ibnu Athiyah dzlara Al Muharrir Al Wajb
(2n72).

765

16
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mereka, hingga kamu berkata, "Kami adalah yang paling pemurah dan

paling mulia." Padahal, yang pemurah hanya safu orang dari mereka,

dan bukan yang mengakuinya dengan ucapan, sebagaimana perkataan

Jarir:

Aq'dt t"\it r,i rlt:w 'ptJ 4 :L'u ?'' t('j
Ia berkata: &|si (kami menusuk) sedangkan ./rgl (orang

yang menusuk) adalatr seseorang dari kaum Jarir, bukan ia sendiri.

Kemudian ia mengeluarkan sumber berita dengan menyatakannya

berasal dari sekelompok orang yang ia termasuk salah satu dari

mereka. Demikian juga Allatr SWT memberitakan bahwa orang-orang

Nasrani yang mengatakan dengan cara demikiarr, insya Allah.

Firman-Nya, it#t "Dan kekasih-kekasih-Nya, " merupakan

bentuk jamak dari lafazh y
Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW,

"Katakan kepada orang-orang yang berbohong dan berdusta kepada

Tuhan mereka, {3}\ &$ '# 'Maka mengapa Atlah menyilaa

lramu larena dos a-dosamu' ? "

Allah berfirman, "Atas dasar apa Tuhan kalian menyiksa

kalian karena dosa-dosa kalian jika masalahnya seperti yang kalian

76' Baitsyair ini terdapat dalanDiwan Jarir, dari qasidah-nyayang berjudul ar.1 ;-;

,8.
l,alfazln t-r artinya karni menusuk. Abu Mandusah adalah Murrah bin Suryan,

yang dibunuh oleh bani Yarbu'pada peperangan Kilab.
q ,u adalah Ash-Sharrt bin Al Harits.

gtlt artinya yang telah foilang rasa hausnya, terdapat dalamAl-Lisan (entri: .-,
.,,j., dan r..r,).

Lafazh;r\r u2 u.-.b,.rlr .,r, malcnanya adalah darah mengalir di atas +nnah. Lihat

Ad-Diwan(293).
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duga, bahwa kalian merupakan anak-anak dan kekasih-Nya, karena

seorang kekasih tidak akan menyiksa kekasihnya, sedangkan kalian

mengakui bahwa Dia menyiksa kalian?"

Hal itu karena ketika orang-orang Yahudi menyatakan, "Allah

hanya akan menyiksa kami selama 40 hari, sejumlah hari saat kami

menyembah anak sapi. Kernudian Dia mengeluarkan kami semuanya."

Oleh karena itu, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad

SAW, "Katakan kepada merek4 'Jika kalian memang seperti yang

kalian katakan, yaitu anak-anak dan kekasih Allatr, maka mengapa

Allah menyiksa kalian karena dosa-dosa kalian'?"

Allah SWT merrberitatrukan mereka bahwa mereka adalah

orang-orang yang suka berbohong dan berdusta kepada Allah SWT.

Takwil firman Allah: 4i33{,6;- d'S-';L t7, A S
{,$ i ([Kamu bukanlah anak-anak Atlah dan kekasih-kekasih-

NyaJ, tetapi hamu adalah manusia [biasa] di antara orang-orang

yang diciptakan-Nya. Dia mengampuni bagi siapa yang

dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya)

Abu Jarfar berkata: Allatr SWT berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW, "Katakan kepada mereka bahwa masalatrnya tidak

seperti yang mereka duga, bahwa kalian adalah anak-anak Allatr dan

kekasih-Ny4 akan tetapi kalian adalah manusia biasa di antara orang-

orang yang Dia diciptakan."

Dia berfirman, "Kalian diciptakan dari keturunan Adam. Allah

menciptakan kalian sebagaimana semua keturunan Adam. Jika kalian

berbuat baik maka kalian akan dibalas karena kebaikan kalian,

sebagaimana keturunan Adam dibalas karena kebaikan mereka. Jika
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kalian berbuat buruk maka kalian dibalas karena keburukan kalian,

sebagaimana orang lain dibalas karena keburukannya. Kalian tidak

memiliki apa pun di sisi Allah selain yang dimiliki oleh makhluk

Allah selain kalian. Dia me,ngampuni dosa-dosa orang yang Dia

kehendaki dari kalangan beriman, Dia membiarkannya karena

keutamaan-Nya, dan Dia menutupinya dengan ratrmat-Nya sehingga

Dia tidak menyiksanya. "

Kami telah menjelaskan makna lafazh, ig.St "ampunan" di

lain tempat dengan bukti-buktinya, sehingga tidak perlu diulang lagi

di sini.768

il1 i i$lt "Dan menyiksa siapa yang dikchendaki-Nya,"

maksudnya Allah berfirman, "Dia berbuat adil kepada orang yang Dia

kehendaki dari makhluk-Nya, menyiksanya karena dosa-dosanya, dan

me,nrbuka aibnya di hadapan kepala para saksi."

Ini menjadi ancaman dari Allah SWT bagi orang-orang Yahudi

dan Nasrani yang menyalahi posisi pendatrulunya yang baik-baik di

sisi Allatr, yaitu keutamaan, yang diberikan Allah kepada mereka

dengan ketaatan kepada-Ny4 dan memilih mereka untuk bersegera

kepada keridhaan-Nya, serta kesabaran mereka atas musibah yang

menimpamereka.

Allah berfirman, "Janganlah kalian semua teperdaya dengan

kedudukan mereka dari-Ku dan kedudukan mereka di sisi-Ku, karena

mereka mendapatkan dari-Ku karena ketaatan kepada-Ku dan

keutamaan ridha-Ku atas cinta mereka, bukan dengan angan-angan

belaka. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah dalam taat kepada-

78 Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 58.
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Kq berhentilatr pada perintatr-Ku, dan cegatrlatr dari apa yang Aku

larang. Aku hanya mengampuni dosa-dosa orang yang Aku kehendaki

untuk Aku ampuni dari orang yang taat kepada-Ku. Aku menyiksa

orang-orang yang Aku kehendaki dari orang-orang yang bermaksiat

kepada-Ku, karena mereka menentang perintah-Ku dan melanggar

larangan-Ku.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11656. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal me,nceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath me,nceritalcan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman-Nya, r.{4 6 4{$ tq ;J. '6'Dio
mengampuni bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa

siapa yang dikehendaki-Nya," ia berkata, "Dia mernberi

pefimjuk kepada kalian di antara yang Dia kehendaki di

duniq sehingga Dia mengampuniny4 dan me,matikan orang

yang Dia kehendaki di antara kalian dalam kekafiran,

sehingga Dia menyiksanya. "'6'

Takwit firman Anah: ,$$'llilli ,-;"-!'iti ,.if1.ft i$ it;
3;J1@an hepunyaan Altahlah kerajoan bngit dan bumi serta apa

yang oda antara kedaanyo. Dan hcpoda Allahlah kcmbali lsegala

sesaotuJ)

76e As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3145), dan ia menisbatkanq'a kepada

Ibnu Jarir, Asy-Syatrkani dalan Fath Al Qadir (U25), dan AI Mawardi dalart
An-Nukat wa Al Uytn (Ll36l). Ia menyebutkan maknan)ra dan berkomentar,

"Orang-orang Islarn disiksa dengan apa yang terjadi di drmia, benrpa musibah

dan hal-hal )rang rnsmbuat mereka sedih, sedangkan orang kafir dan munafik
disiksa di alfiirat. Ini merupakan perkataan Aisyah RA."
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Abu Jarfar berkata: Dia berfirman, "Allah mengafir apa

yang ada di langit dan di bumi, serta yang ada di antara keduanya, Dia

yang berkuasa atas keduanya. Dia me,ngatumya sebagaimana Dia

menghendaki dan mengelolanya sebagaimana Dia menginginkannya.

Tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal apa pun dan tidak ada seorang

pun bersama-Nya dalam hal itu memiliki kekuasaan. Ketahuilatr

wahai orang-orang yang berkata, 'Kami adalah anak-anak dan

kekasih-Nya', jika Dia menyiksa kalian lantaran dosa-dosa kalian,

maka tidak akan ada yang bisa menghalang dan mencegatr, kare,na

tidak ada nasab antara seseorang dengan-Nya sehingga Dia

menolongnya karena hal itu. Tidak ada seorang pun selain-Nya

memiliki kekuasaan kemudian merubatr antara ia dengan diri-Nya jika

Dia hendak menyiksanya karena dosa-dosa-Nya. Kepada Allahlah

segala sesuatu kembali dan pulang. Takutlah kalian wahai orang-

orang yang mendustakan siksanya kepada kalian atas dosa-dosa kalian

setelah kalian kembali kepada-Nya, dan janganlah kalian teperdaya

dengan harapan pertolongan dan keutamaan leluhur serta pe,ndatrulu

kalian."

ooo

-@l
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6 firG ii6 &"Fte6;:$ri #'j,Jur.
t

t* {i'5 1{iirt F'e Jfi "t$ { ; # [,t 6'E c tJ]i

i$*i,y
uHai Ahli Kitrlrb, sesungguhrrya tclah datang lnpdal<f,nau
Raszl Karni, menjelasl<mt (sy miat Karni) l<epadmrru l@tikd

tarputus (perryirfuan) rastil.rastrl, agar lffivu fidak
mengatal<mr,'Tidakilau,nglnpfu l<firribaikseorang

perrtawabqiu genbira naupun seorctng perrtui
p uingatfir'. Sesunggzl*y a telah datmg lccp ailamt

pembawabqiu gartira dm pemfui puingatfii. y'.Jrlah

Malwl(uasa atas segala sesuf,ht."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 19)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, ;$ JrG- "Hai
Ahli Kitab," adalilr orang-orang Yahudi yang ada pada masa

Rasulullah sAw ketika beliau berhijrah, saat ayat ini diturunkan. Hal
ini karena mereka atau sebagian mereka, sebagaimana yang telah
disebutkan, bahwa ketika Rasulullah SAW me,nyenrkan kepada

mereka untuk beriman kepadanya dan beriman kepada apa yang

dibawanya dari Allatl SW'T, mereka berkat4 "Allah tidak mengutus

Nabi setelah Mus4 dan tidak menurunkan kitab setelatr Taurat.,'

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11657. Abu Kuraib menceritakan kepada karri, ia berkata: Yunus

bin Bakir menceritakan kepada kami dari Muharrrmad bin
kh.q, ia berkata: Muharnmad bin Abi Muhammad (sahaya



TdstuAh:Ihatui

Zardbn Tsabit) menceritakan kepadaku, ia berkata: Said bin
Jubair atau Ikrimah menceritakan kepadaku dari Ibnu Abbas,

ia berkata: Muadz bin Jabal, Sa'd bin Ubadah, dan Uqbah bin

Watrab, berkata kepada orang-orang Yahudi, "Wahai orang-

orang Yahudi, takutlah kalian kepada Allah. Demi Allah,

kalian akan mengetahui batrwa ia adalah utusan Allah.

Kalian telah menyebut-nyebutnya kepada kami sebelum ia

diutus, dan kalian menjelaskan sifatnya kepada kami.u

Rabi bin Huraimalah dan Wahab bin Yehuda berkat4

"Adapun yang kami katakan ini adalah untuk kalian. Allah tidak

menurunkan kitab setelah Musa, serta tidak mengufus pembawa berita

gembira dan peringatan setelahnya." Allah SWT lalu me,nurunkan

ayat ini berkaitan dengan perkataan keduany4 '€'& i # j16-

F:.( :* ).+ 1; 4\W (. l$i ir ;4r G}ii it; 
-F 

#_tJx
3-$ l; & S K$ i-$'t\$'na Ahli Kitab, sesungguhnya telah

datang lr.epada kamu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Katni)

kepadamu lrettka terputus (pengiriman) rasul-rasul, agar kamu tidak

mengatalran, 'Tidak datang kcpada kami baik seorang pembawa

berita gembira maupun seorang pemberi peringatan'. Sesungguhnya

telah datang kepadarnu pembawa berita gembira dan pemberi

peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuaht."

Maksud firman-Ny4 6fi :5't 3 "sesungguhnya telah

datang kepada kamu Rasul Kami," adalah, "Telatr datang kepada

kalian Muhammad Rasul Kami."

'gl '#- "Menjelaskan (syariat Kami) kepadamu." Dia
berfirman, "Memberitatru kalian kebenaran dan menjelaskan kepada
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kalian tanda petunjuk, serta memberi petunjuk kepada kalian tentang

agama Allah yang diridhai.uTTo

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11658. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kard dari Qatadatr, tentang fir:nan-Ny4 6;5F'E i
,91iU i;3 iP'F|* "sesungguhnya telah datang tepad.a

lramu Rasul Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu

l@til@ terputus (p mgiriman) rasul-rasul, " bahw a maksudnya

adalah Muhammad. Beliau datang dengan Al Furqan, yang

dengannya Allah membedakan antara yang haq dengan yang

batil. Di dalarnnya terdapat pe,njelasan, cahaya, dan

petunjuk-Nya, serta menjadi pelindung bagr b'r*g y*g
mengambihy^."'

Qatadah berkata, "Maksu&rya fase antara para rasul."

l,afazh iiit * r* artinya keterputusan. Dia berfirman,

"Telah datang kepada kalian Rasul Kami yang menjelaskan kepada

kalian yang haq dnn yang batil ketika terjadi keterputusan ftetiadaan)
para rasul.

'r,F, Ao-n*on'{bA dari perkataan , t:):i fr ';\, t:6 ?
"Masalah igi terpuhrs," jika diam dan te,nang. Demikian juga dengan

lafal.Io,, 6:Ji)1, maknanya adalah diam, yang maksudnya adalah

Ibnu Hisyam dal"m Srai An-Nabawiyah (U212) serta As-Suyuthi dalarn Ad-
Durr Al Mantsur, dtn ia menisbatkanqra kepada Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Al
Mundzir, Ibnu Abi Hatim, daoAl Baihaqi dalamAd-Dala'il.
As-Suyrthi d^lam Ad-Durr Al Mantsur (3145), dan ia menisbatkannya kepada
AMbinHumai4Ibmr Jarir, serta IbnuAl Mundzir.

Tn



diarnnya kedatangan rasul. Jadi, aninya adalatr

datangnya rasul.

Tdsil,AtJ,l.:I\aM

keterputusan dari

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang perkiraan masa

ketiadaan rasul tersebut. Mereka juga berbeda pendapat tentang

riwayat mengenai hal ini.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11659. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdrmazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nya, Ji1( G ii {9 'Ketika terputus (pengiriman) rasul-

rasul," ia berkata, "Antara Isa dan Muhammad AS terdapat

jarak 560 tahun."772

11660. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata, 'Masa ketiadaan rasul

antara Isa AS de,ngan Muhammad SAW adatah 600 tahun.773

11661. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Suffan

me,nceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari teman-

tenrannys tentang firman-Ny4 i;3 iF'F'*-A; {iV 3
Jbl '$ "sesungguhnya telah datang kcpada kamu rasul

Kami, menjelaskan (syariat Kami) kepadamu kctika terputlts

(pengiriman) rasul-rasul," iaberkata, "Antara Isa AS dengan

Muhammad SAW adalah 540 tatrm."

Abdurrazzaq dalarn tafsir (Ulz).
As-Suyrthi d^l^n Ad-Dm Al Mantsur (3145), dan ia meinisbatkanrya kepada
Abd bin Humai4 Ibnu Jarir, dan Ibnu Al Mudzir. Ibnu Athiyah dzl^m Al
Muhanir Al Wajiz (21 17 2).
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Ma'mar berkata: Qatadah berkat4 "560 tahun."774

Ahli takwil lain berpendapat sebagaimana riwayat berikut ini:

11662. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Khalid
berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Atu mende,lrgar Adh-Dhahhak berkata te,ntang

firman-Ny4 Jfli'6 ijS {p "Ketika terputus (pengiriman)
rasul-rasul," ia berkat4 "Masa antara Isa AS dengan

Muhammad SAW adatah 430 tatnrn lebih."775

Maksud rrman-Nyaf {; A,eEd| C i$6 57 
,,Ago, tamu

tidak mengatakan, 'Tidak datang kepada kami baik seorang pembawa
berita gembira maupun seorang pembei peringatan',,, adalah, "Agar
kalian tidak menyatakan" sebagaimana firman-Ny4 o1 fi,if W-\M "supaya kamu tidak sesat " (Qs. An-Nisaa' pl: 176)Dengan
makna "Agar kalian tidak tersesat."

Jadi, maknanya adalah, "Telatr datang kepada kalian Rasul

Kami, yang menjelaskan kepada kalian ketika terputus (pengiriman)

rasul-rasul, zgfr kalian tidak berkat4 'Tidak datang kepada kami
seorang pembawa berita gembira atau seorang pemberi peringatan,."

Allah SWT memberitahu mereka bahwa mereka sudah tidak
memiliki alasan terhadap Rasul SAW, dan Dia menyampaikan kepada

mereka hujjah. Maksud pembawa berita gembira adalatr pembawa

Abdurazzaq dalam tafsir (U l2).
As-Suyuthi dal n Ad-Dun Al Mantsur (3146),Ibnu Athiyah dalqn Al Muharrir
Al Wajiz (2ll'72), d"a Ibnu Jauzi dalamtud Al Masir Q1320).

774
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berita kepada orang yang taat ke,pada Allah dan beriman kepada-Nya

serta Rasul-Nya, dan menjalankan apa yang dibawanya dari Allah,

dengan besarnya patrala baginya di akhirat. Sedangkan maksud

pembawa peringatan adalah orang yang membawa peringatan kepada

orang yang mendurhakai-Nya dan mendustakan Rasul SAW, serta

menjalankan apa yang tidak dibawa olehnya dari Allah berupa

perintah dan larangan-Nya, dengan siksa-Nya yang tidak ada

tandingnya di akhirat.

rakwil nrman Alrah: i# *; g iF K|i$iii {.$ fr
(Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira

dan pemberiperingatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman kepada orang-

orang Yahudi yang telatr kami jelaskan sifatnya, "Kami mengajukan

alasan kepada kalian dan Karni memberikan hujjah kepada kalian

dengan Rasul Kami, Muhammad SAW, kepada kalian. Kami

mengutusnya kepada kalian untuk menjelaskan masalatr-masalatr

agirma kalian yang rumit, agfr kalian tidak berkat4 'Tidak datang

kepada kami Rasul dari sisi-Mu yang menjelaskan kepada kami di

mana kami tersesat'. Telah datang kepada kalian dari sisi-Ku Rasul

yang memberikan berita gembira kepada orang yang percaya kepada-

Ku serta menjalankan apa yang Aku perintatrkan dan meninggalkan

apa yang Aku larang. Dia juga memberikan peringatan kepada orang-

orang yang durhaka kepada-Ku dan menentang perintah-Ku. Aku
Matra Kuasa atas segala sesuatu. Aku kuasa menyiksa orang yang

durhaka kepada-Ku dan memberi patrala kepada orang yang taat

kepada-Ku. Takutlah kalian kepada siksa-Ku karena kedurhakaan

kalian kepada-Ku dan pendustaan kalian kepada para rasul-Ku.
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Mintalah patrala dari-Ku atas ketaatan kalian kepada-Ku dan atas

pembenaran kalian kepada pembawa berita gembira serta pemberi

peringatan-Ku. Akulah yang tidak terhalangi sedikit pun atas apa yang

6[6u inginkan, dan tidak terlewat apa yang Aku minta"

ooo

'S*tt-# 6'1-za-\;3'd ;rt 4;i)- 6;Jv;g
6tr''1ii'ir(3 *-l ? e #q $3 {G
"D an (insulah), kr:tika lvhrsa bqlcata lrcpadt lsnnvry a,

' Hai kauntlcu, ingatlah nilcnat AJ;lah atamw. lcr:tilrc Dia
mengarrglcatnabi.nabidiantaranrurdorJdiiddikcn,Nyc

lraflw orcmg-or(mg msfulca, dfrrl diherikan,Nya l<epadnfiw

apa yangbehnrr perrwh diberil<fii,Nya lnpado seor(mg pun
di antara unat umat yolng lain."

(Qs. AI L,Iaa'idah [5]: 20)

Takwl lirman Auah: ifi11\;3-d ,;ii -;A 6i JE lS
-&4 (Dan fingatlahJ, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai

kaumka, ingatlah nikmat Allah atasmu)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pernberitahuan dari Allah

kepada Nabi Muhammad SAW tentang terus-menerusnya orang-orang

Yahudi dalam kesesatan, jauhnya mereka dari kebenaran, bunrknya

pilihan mereka untuk diri mereka sendiri, beratrya penentangan

mereka terhadap nabi-nabi mereka, dan larnbatnya mereka kembali
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kepada petunjuk. Padahal, banyak sekali nikmat Allah pada diri
mereka dan terus-menerusnya bantuan serta nikmat-Nya. Ayat ini juga

menjadi penghibur bagr Nabi Muhammad dalam menghadapi

perlakuan mereka.

Allatl SWT berfirman kepadanya, "Janganlah kamu putus asa

atas apa yang menimpamu dari merek4 karena menjauh dari Allah,

menjauh dari kebenaran, dan akibatrya di dunia dan akhirat adalatr

adat mereka dan adat pendahulu merek4 serta kuatrya saudaramu

Musa AS atas apayangditimpakan kepadanya."

. Ingatlatr ketika Musa berkata kepada mereka, itl ''r1:o- W?J
# "Ingatlah nilonat Atlah atasmu." Dia berfirman, "Ingatlatr

bantuan Allah kepada kalian dan nikmat-Nya kepada sebelum kalian."

Riwayat-riw ayat yang sesuai de,ngan pendapat tersebut adalah:

11663. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Az-

Zubair menceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah,

tentang firman-Ny4 '# itl 'lLrt \;3'd "Ingattah nitonat

Allah atasmu," ia berkata, "Maksudnya adalah, banfuan

Allah kepada kalian dan hari-hari bersarna-Nya."776

11664. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, te,ntang

firman-Nya, ## itl '213- \;3'J 'Ingatlah nitonat Ailah

atasmu," ia berkata, "Maksudnya adalah kesehatan dari

Allah SWT."777

776 [IR. Al Bulfiari dalamtafsir ayat Qur'an ketika mernbahas ayat tersebut.
777 IbnuAbi Hatimdalnm tzfsn (21426).
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Kami memilih pendapat kami karena Allatr sama sekali tidak
mengkhususkan nikmat, tapi secara umum menyebut nikmat, dan itu
berupa kesehatan dan lain-lain, karena kesehatan adalah salah safu

makra nikmat.

Takwir lirman Auah: W Fg- r.$\'&:Eit 4etika
Dia mengangkat nabi-nabi diantaramu, dan dijadihan-Nya kamu
orangqrang merdeka)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, Musa AS
mengingatkan kaumnya, bani Israil, ketika hari-hari Allah bersama

mereka dan niknat-Nya sebelumnya, hingga ia menganjurkan mereka

untuk mengikuti perintah Allah memerangi negeri yang kuat.

Kemudian ia berkata kepada mereka, "Ingatlah nilonat Allah kepada

kalian, bahwa keutamaan kalian adalah menjadikan di antara kalian

nabi-nabi yang membawa watryu untuk kalian, dan mereka

mengabarkan kepada kalian tentang berita gaib yang tidak pematr

diberikan kepada selain kalian pada masa kalian ini."

Dikatakan bahwa nabi-nabi yang disebutkan Musa adalah

mereka yang dipilih oleh Musa ketika beliau ke gunung, dan mereka

adalalr 70 orang yang disebutkan oleh Allatr, 55'#il,3 6i5g;
VUJ| "Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk

(memohonkan tobat kepada Kami) pada waldu yang telah Kami

tentukan." (Qs. Al A'raaf [7]: 155).

(fi, FSa "Dan dijadiknn-Nya lcamu orang-orang

merdeka," maksudnya adalah, Dia me,nundukkan untuk kalian oftrtg-
orang sebagai budak png melayani kalian.
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Dikatakan bahwa yang mengatakan itu kepada mereka adalah

Musa, karena pada waktu itu tidak ada seorang pun selain mereka

yang dilayani oleh orang lain dari keturunan Adam.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11665. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepadakami dari Qatadah, tentang firman-Nya, 6i JU l5
Fg- ',$'&;w il ire i'1'11:o-'t'5'i ;fi- .y.A
(j7 "Oon (ingatlah), ketika Musa berkata kepada knumnya,

'Hai kaumla4 ingatlah nikmat Allah atasmu kctika Dia

mengangkat nabi-nabi diantaramu, dan dijadikan-Nya kamu

orang-orang merdela," ia berkat4 "Kami membicarakan

bahwa mereka adalatr orang yang pertama menundukkan

keturunan Adam untuk melayani mereka, dan mereka sendiri

adalah orang-orang yang merdeka."778

Ahli takwil lain berpendapat bahwa setiap orang yang

memiliki rumah, pelayan, dan istri, berarti keadaannya sebagai

seorang tJ.li.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11666. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu

Hani mengabarkan ke,pada kami, batrwa ia mendengar Abu

Abdirrahman Al Habli berkata: Aku mendengax Abdullah

bin Amr bin Al Ash dan seseorang bertanya kepadanya, lalu

778 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/46),.tan ia menisbatkannya kepada
Abdurazzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mundzir. Abdunazzaq
dalamtafsir (2113).
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ia berkata, "Bukankah kita termasuk orang-orang Muhajirin
yang fakir?" Abdullah berkata kepadanya, "Apakatr kamu

memiliki istri yang kamu sayangi?" Ia menjawab, "Ya."
Abdullah bertanya lagi, "Apakah karnu memiliki rumah

untuk ditinggali?" Ia menjawab, "Ya." Abdullah kemudian

berkat4 "Kalau begitu kamu termasuk orang kaya?" Orang

itu lalu berkata lagi, "r{ku memiliki seorang pelayan!"

Abdutlah pun berkomentar, "Jika demikian maka kamu

termasuk raja."11e

11667. Az-Zubur bin Bakkar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Dhamrah Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami, ia

berkata: Aku mendengar ZaidbnAslam berbicara me,ngenai

firman-Ny4 W, Fg- "Dan dijadikan-Nya kamu orang-

orang merdeka," ia berkata, "Aku tidak tahu, hanya saja ia

mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,

W1#i:e:|;'{ u
'Barangsiapa memiliki rumah dan pelayan, berarti ia
(bagaikan) s eorang rai a'.'fl 80

11668. Su$an bin Malik menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Al
Ala bin Abdil Jabbar menceritakan kepada kami dari

Hammad bin Salamah, dari Humaid, dari Al Hasan, bahwa ia

membaca ayx im,(]i @ "Dan dijadikan-Nya kamu

Sa'id bin Manshur dalam Sunan (4ll45l), As-Suyuthi dzlam Ad-Durr Al
Mantsur (2147), dan Muslira bab: Az-Zuhd wa Al Qa'iq (37) melalui jalur lain
dad Abdullah Al Jubla, dari Amr bin Ash RA.
Al Hindi dalam Kanz Al Ummal (2 I 19, 297 5') dan As-Suyuthi dalam A d-Dm Al
Mantsur (2147).
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orang-orang merdeka," lalu ia berkata, "Lafazhtli x16r,ru

memiliki funggangan, pelayan, dan rumah."78l

Orang-orang yang berpendapat seperti ini mengatakan bahwa

Musalah yang mengatakan demikian, karena mereka memiliki rumah,

pelayan, dan wanita serta istri.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11669. Suffan bin Waki dan Ibnu Humaid menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Jarir menceritakan kepada kami

dari Manshur, ia berkata: Aku meriwayatkannya dari Al
Hakam, tentang firman-Nya ,(fi Fg. t "Dan dijadikan-

Nya kamu orang-orang merdeka," ia berkata, "Jika salah

seorang dari bani Israil memiliki rumah, iski, dan pelayan,

maka dianggap i#."742

11670. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami dari SuSan. (C) Suffan

menceritakan kepada kami, ia berkata: BapaHru

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Manshur, dari

Al Hakam, tentang firman-Nya, W Fg- "Dan

dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka," ia berkata,

"Maksudnya adalah rumah, istri, dan pelayan."

Suffan berkat4 "Atau dua dari ketiganya."TE3

As-Suyrthi dilam Ad-Durr Al Mantsur (3147), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
Ibnu Katsir dalam tafsir (51144).
Ibid.

7rl

782

783
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1167l. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mu'ammil menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

seseorang, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, Sg.,(li "oon dijadikan-Nya kamu orang-orang merdeka," ia

berkata, "Maksudnya adalatr rumatr dan pelayan."TM

11672. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtrrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Al
Hakam atau lainnya, dari Ibnu Abbas, te,ntang firman-Nya,
(fi, FGt "Dan dijadikan-Nya lcamu orang-orang

merdeka," ia berkata, "Maksudnya adalah istri, pe,mbantu,

dan nrmah."78s

1L673. Muhammad bin Arrrr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karri, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, $3 &G- "Dan dijadikan-

Nya lcamu orang-orang merdeka," ia berkata, "Menjadikan

bagi kalian istri, pelayan, dan rumah."786

11674. Al Mutsanna menceritakan kepada kalrd, ia berkata: Ali bin

Muhammad Ath-Thanafisi menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan ke,pada kami dari

Haiiaj bin Tamim, dari Maimun bin Mabran, dari Ibnu

7U

785
SuS/an Ats-Tsauri dalam tafsir (100, 101).
Abdurrazzaq dalam tafsir (1/187), cetakan Maktabah Ar-Rusyd, Riyadb, As-
Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3146), don ia menisbatkarnya kepada
Abdurrazzaq, AbdbinHumai4 serta Ibnu Jarir.
As-suyuthi dalxn Ad-Durr Al Mantsur (3147), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir, Abd bin Humai4 serta Ibnu Al Mundzir.
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Abbas, tentang finnan-Nya, (fi Fg- ,,Dan dijadilcan-

Nya kamu orang-orang merdeka," ia berkata, "Jika salah

seoftrlg dari bani Israil memiliki istri, pelayan, dan rumah,

maka disebut W."7tt

1,1675. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdtnazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kafiri dari Qatadah, tentang finnan-
Nya,($ W "Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang
merdeka," ia berkata, "Mereka adalah pelayan."

Qatadah berkata" "Mereka adalah orang pertama yang

memiliki pelayan."788

11676. AI Harits bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abdul AzizbinAban menceritakan kepada [ami, ia
berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Al A'masy,
dari Mujahid, tentang firman-Nya,ffi F% ,,Dan

dijadilan-Nya knmu orang-orang merdeka,,, ia berkata,

"Dijadikan bagi mereka istri, pelayan, dan rumah.',78e

Ahli talcu/il lain berpendapat bahwa maksudnya adalah,

merekamemiliki diri mereka se,ndiri, keluarga, dan hartamereka.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11677. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbtah
menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-

As-Suynthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3146), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
Abdurrazzaq dalam tafsir (2/1).
Mujahid dalam tafsir (304).

787

788
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Nya,$i Fifit "Dan dijadikan-Nya kamu orang-orang

merdela," bahwa maksudnya adalatr, seseorang dari kalian

memiliki dirinya sendiri, keluarg4 dan hartanya."Ts

Takwil lirman Allah: 't+Li{r Iri (S oJ ? f $A|.j @an
diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya
kcpada seorang pun di antara umat-umatyang lain)

Abu Jarfar berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat

mengenai siapa yang dimaksud dalam ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah umat Nabi
Muhammad SAW.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adatah:

11678. Su&an bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan,

dari As-Suddi, dari Abu Malik dan Sa'id bin Jubair, tentang

firman-Ny4 '441i1IriffJ ,>t { t1 $S;1 
,,Dan diberitan-

Nya kcpadamu apa yang belum pernah diberikan-Nya

lcepada seorang pun di antara umat-umat yang lain,"
keduanya berkat4 "Maksudnya adalah rrmat Muhanmd
gdly nTel

Ahli takwil lain berpendapat batrwa maksudnya adatah kaum

Musa AS.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pe,lrdapat tersebut adalatr:

7v) Ibnu Jauzi dalaarZad Al Masir (21322).
7et Ibnu Athiyah dal"r, Al Muharrir At Wajiz (2t173), dan ia mengomentarinya

dengan mengatakan, "Ini dha'ifl' Serta Ibnu lavzi dalankd Al Masir (2/322).
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11679. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, ia berkata "Mereka adalatt kaum Musa-"7e2

11680. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdul AztzbnAban me,nceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada kami dari Al A'masy,

dari Mujahi4 dari Ibnu Abbas, te,ntang ft:nan-Nya, $if.j
'uJrii 'i (fr ,;f P \1 "Dan diberikan-Nya kepadamu apa

yang belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di

antara umat-umat yang lain," ia berkata, "Maksudnya adalatl

mereka yang berada bersamanya pada waktu itu."7e3

Mereka ke,mudian berbeda pendapat tentang ofiIng-orang yang

diberi oleh Allatr sesuatu yang belum pernah diberikan kepada

seorangpun di antaraumat-umat yang lain.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa itu adalah manna,

salwa,batu, dan awan.

Riwayat-riw ayat yatgsesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11681. Suffan bin Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku me,nceritakan kepada kami dari Suffan, dari

seseorang, dari Mujahid, tentang firman-Nya, *t?G, $S;i
'UJiit g (fi "Doo diberikan-Nya kepadamu aPa yang

belum pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara

1ez Ibnu Jauzi dalamtud Al Masir (21322).
7e3 lbid.
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umat-umat yang lain," ia berkat4 ',Maksudnya adalah
manna, salwa,bafu, dan awan."794

11682. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari
Mujahid, tentang firman-Nya, -qJfii'n(fr .>g- ? 

(, $*t;5
"Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah
diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat
yang lain," bahwa maksudnya adalah rrmat pada waktu ifu,
manna, salwa,batu, dan awan.795

Ahli takwil lain berpendapat batrwa itu adalah nrmatr, pelayan,
dan istri.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11683. Al Mutsanna menceritakan kepadakta ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin As-Sari
menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Amr, dari Atha,
dari Ibnu Abbas, tentang firman-Ny4 ;{L1 ,2fi d e $S;5'4Jfii "Dan diberilcan-Nya lcepadamu apa yang belum
pernah diberikan-Nya kepada seorang pun di antara umat-
umat yang lain," ia berkatq "Maksudnya adalah seseorang

yang memiliki rumatr, pelayan, dan istri."7%

11684. Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdril Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$xan menceritakan

kepada karni dari Al A'masy, dari Mujatri4 dari Ibnu Abbas,

Mujahid dalam tafsir (305) dan Ad-Durr Al Mantsur (Zt4l).
rbid.
Telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu.
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tentang fimoan-Nya, 'q|,li 'b, (fr ,;J p ( $*t1j "Dan

diberikan-Nya kepadamu dpa yang belum pernah diberikan-

Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain,'
batrwa maksudnya adalatr rnanna, salwa,batu, dan awan.'e7

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling be,nar menurutku

adalah yang mengatakan batrwa kalian diberikan oleh Allah apa yang

tidak pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat lain,

dalam konteks firman-Ny4 '# ,61 "^-r- 1;3'd "Ingatlah nibnat

Allah atasmu, " dan atahaf kepadanya.

Tidak ada dalil dalam ayat tersebut yang me,nunjul&an bahwa

fimran-Nya, 'u$,lii 'i ffJ 9t- d tI, $S;5 "Dan diberikan-Nya

lrepadamu apa yang belum pernah diberiknn-Nya kepada seorang pun

di antara umat-umat yang lain," dialihkan dari khitab pada permulaan

ayat kepada siapa ayat tersebut ditujukan. Dikarenakan masalahnya

demikian, maka khitab kepada mereka lebih utama daripada

mengalitrkannya kepada selain mereka.

Jika seseorang me,nduga batrwa firman-Nya, *t P t1' $*t;1
'a$i'n(fi "Dan diberikan-Nya kepadamu apa yang belum pernah

diberilran-Nya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain,u

tidak boleh memiliki khitab, karena umat Muharnmad SAW diberikan

kararnatr oleh Allah SWT dengan kenabian Muhammad, yang tidak

diberikan kepada orang lain, sedangkan mereka termasuk salatr safu

dari umat, maka orang tersebut telah salatr duga, sebab firman-Nya

tersebut merupakan l&itab dari Musa AS kepada umahrya pada waktu

itu. Selain itu, ayat tersebut maksudnya adalah umat-umat pada

7e7 As-suyuthi dilan Ad-Durr Al Mantsur (3/47), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir.
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zatnannya, bukan rrmat sepanjang masa, dan pada waktu itu nikmat
serta keutarnaan Allah yang diberikan kepada umat Nabi Musa AS

tidak pernatr diberikan kepada umat lain. Jadi, ayat tersebut berasal

dari Nabi Musa AS me,ngenai hal itu, bukan kepada semua umat dan

semua masa.

ooo

$TlAisr'!'5
uHail<f,unrku, masl,ildohl<e tmah suci (Palestha) yolng

tplah ditenarlun y'.J;lnh bagimu, dmr janganlah lffiw lolri l<e

belal<mg (lcmena takut lnpada rrusuh), mnkf, l<f,ntu

*',{,.TffTJ,iTi,X"''

Takwit lirman A[ah: '#xt:.<ai't3,,':&$ $-ii #x ,*-
(Ifai kaumku, masuh,lah he tanah suci [Palestinal yang telah

ditentukan AAah bagirlu)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan berita dari Allah SWT

tentang perkataan Musa AS kepada kaumnya, bani Israil, dan perintah

beliau ke,pada mereka sesuai perintatr Allah kepada mereka, yaitu

meurasuki tanatr suci.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang maksud dari "tanah

suci".

el r# {; -$ xr i;K,;i'{335( 6,ii v J r*_
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Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa maksudnya adalah

Ath-Thur dan daeratr sekitamya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11685. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, bahwa maksudnya adalah Ath-Thur dan daerah

sekitamya.Te8

11686. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan ke,pada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.

11687. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nyq F;li Va:l
'173?il "Hai kaumlat, masuHah lce tanah sttci," ia berkata,

"Ath-Thur dan daerah sekitanrya."Tee

Ahli takpil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah Syam

(Syria).

Riwayat yang sesuai de,ngan pendapat tersebut adalatr:

Mujahid dalam tafsir (305), Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (21174),
dan Ibnu lauzidalamtud Al Masir (21323).
Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (21174), Al Qurthubi dalam tafsir
(6/125), dan Ibnu latzi dalamtud Al Masir (21323).

79t

799



SurahAJlvlaa'iilah

11688. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdtxrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nya, 'i7335t ,1i;*i "Tanah suci," ia berkat4 "Maksudnya

adalah Syarn (Syiria). "800

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maksudnya adalah

Yerikho.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11689. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkatq

tentang firman-Nya, 'lJ{i'l6;j.i i7333i 6.iil9:it rfr
"Hai lcnumht, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan

Altah bagimu," ia berkat4 "Maksudnya adalah Yeril*ro."801

11690. Yusuf bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata:

"Maksudnya adalatr Yerik*ro. "802

11691. Abdul Karim bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Sa'id,

dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Maksudnya

adalah Yerilfio."8o3

Abdnrzazzaq dalam tafsir (2113),Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrir Al Waiiz
(21174), dan Ibnu JavzidalamZad Al Masir (2/323).
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (21fia) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (21323).
Ibid.
Ibid.
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Ada juga yang berpendapat batrwa maksudnya adalatl

Damaskus, Palestina, dan sebagian Yordania.

Sementara itu, maksud firman-Nya, eltfijJi 'Suci," adalah

yang suci dan diberkahi.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11692. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan ke,pada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya,'i1:3lt ;S*ii "Tanah suci," ia

berkata, "Maksudnya adalah yang diberkahi. "8m

11693. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, riwayat yang sama.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang

mengatakan batrwa maksudnya adalah tanah suci, sebagaimana

dikatakan oleh Nabiyullah Musa AS ketika menyatakan batrwa itu

adalah sebuatr tanah, tapi bukanlatr tanah yang tidak akan karnu

tennrkan hakikat kebenarannya selain dengan khabar, dan tidak ada

Htabar yang memberikan kesaksian yang pasti. Hanya saja, tidak

keluar dari kemungkinan tanah yang ada di antara Furat, Aris, dan

Mesir, berdasarkan kesepakatan para atrli takvdl, ahli sejaratr, dan atrli

hadits mengenai hal itu.

Maksud firman-Nya, 'lJ fif '*t{ rli "Yang telah ditentukan

Allah bagimu," adalatr yang telah ditetapkan di Lauh Mahfuzh, batrwa

8s As-suyrthi dzlam Ad-Durr Al Mantsur dan Al Muharrir Al Wajiiz (21174).
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bagi kalian tempat tinggal dan rumah lang tidek ada orang kuat di

dalamnya.

- Jika ada yang berkata "Bagaimana Allah berfirman, X|',*<6i
lz.pJ 'Yang telah ditennkan Allah bagimu', sedangkan Anda tahu

bahwa mereka tidak memasukinya berdasarkan firman-Ny4 6Y
i* 

t119 'gilw demikian), makn sesungguhnya negeri itu
diharamlran atas merekn'. (Qs. Al Maa'idah [5]: 26) Bagaimana

mungkin ditetapkan dalam Lauh Mahfuzh bahwa itu adalah tempat

tinggal mereka, padatral rliharamkan bagi mereka?"

Jawablah, "Sesungguhnya telah ditetapkan unhrk bani Israil
rumatr dan tempat tinggal, dan mereka telah me,ne,mpatinya, sehingga

menjadi milik mereka, sebagaimana firman Allah SWT. Hanya saj4
ketika Musa berkata kepada merek4 -#'X:<6i il3fii fi.ii$:J
'Hai lcaumla4 masuHah l@ tanah suci (Palestina) yang telah

ditentulrnn Allah bagimu', Allah menenfukannya rmtuk bani Israil -
mereka adalah orang-orang bani Israil yang diperintahkan Musa untuk

memasukinya- dan tidak berarti bahwa Allah SWT mene,lrtukannya

terhadap orang-orang yang diperintalrkan untuk me,masukinya dengan

kelompok me,reka."

Jika seseorang berkat4 "Telah ditetapkan untuk sebagian

merek4 kelompok khusus di antara metreka," berarti kalam itu bersifat

umum, akan tetapi makzudnya adalah lfiusus, karena Yosua dan

Kaleb telah masuk, dan keduanya adalah yang menjadi lihrtab dari

firman ini. Pendapat ini juga termasuk cara penafsiran yang be'nar.

Sama seperti yang kami katakan adalahpendapat Ibnu Ishaq.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:
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11694. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamatr me,lrceritakan kepada kami dari Muhammad bin

Ishaq, tentang firman-Nya, 'lJ 'ff :"t{ 6i "Yang telah

ditentukan Allah bagimu," batrwa maksudnya adalah yang

Allah berikan kepada kalian.sos

As-Suddi mengatakan bahwa malma '*S adatah 71
"metrte,rintatlkan."

11695. Musa bin Harun menceritakannya kepada kami, ia berkata:

Amr bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, te,lrtang

firman-Nya, ',#m 
":lr,i.i'i3351 

$.iililiJ "na knumht,

masuHah ke tanah suci @alestina) yang telah ditentulcan

Allah bagimu," batrwa maksudnya adalah yang Allatl

perintatrkan kepada kalian. 8ffi

Takwit firman Allah: {r{+lA}i' 'frti * ifi {; fo-,
janganlah kanu lari l@ belakang [karena t*ut kepada musuhJ,

maka kanu menjodi oralrgorangyang merugi)

Abu Ja'far berkata: Ini mertrpakan perrberitatruan dari Allah

SWT telrtang ucapan Musa AS kepada kaumnya, bani Israil, ketika ia

memerintahkan mereka untuk melalnrkan apa yang Allah SWT

perintahkan (Musa AS) unhrk memasuki tanah suci, batrwa ia berkata

kepada mereka, "Pergilah watrai kaum, karena perintah Allah yang

diperintahkan kepada kalian adalah memasuki tanah suci."

Ibnu Jauzi dalamhd Al Masir (21324).

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (2147), dan ia tidak menisbatkannya

kecuali kepada Ibnu Jarir.
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,2.- a.ls;8j, Yr "Dan janganlah kamu lari,' maksudnya adalah,

"Janganlah kembali."

fr$ & uKe belakang (karena talart lcepada musuh),,,
maksudnya adalah mundur ke belakang, karena perintah Allah yang

diperintatrkan kepada kalian adalah memasuki negeri kaum yang

Allah perintahkan untuk kalian perangi dan kalian serbu di tanah
mereka. Allah juga telah menentukannya untuk kalian sebagai tempat
tinggal dan terrpat menetap.

Firman-Nya {U:>\Aj{, "Maka kamu menjadi orang-orang
yang merugi," maksudnya adalah, "Kalian berpaling menjadi orang
yang sial dan binasa."

Kami telatr menjelaskan makna lafazh arr:-fiir ,,kerugian,, di
tempat lain dengan bukti-bukti, sehingga tidak perlu diulang
kembali.soT

Jika seseorang berkata, "Apa alasan Musa me,ngatakan kepada
kaumnya 

-ketika beliau memerintahkan mereka memasuki tanatr

suci- bahwa tidak boleh lari ke belakang sehingga kalian menjadi
orang-orang yang merugi? apakah memang dianggap merugi, orang
yang tidak memasuki tanatt yang diperuntukkan baginya?"

Jawablah: Sesungguhnya Allah SWT merrerintahkannya
untuk memerangi orang-orang yang ada di dalamnya 

-yaitu 
orang-

orang yang kafir kepada-Nya- dan mewajibkan mereka

memasukinya, maka mereka berhak mendapatkan kerugian, kare,na

mereka enggan melakukannya. Jika demikian, maka Atlah
mewajibkan mereka de,ngan dua cara, yakni:

807 Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 27, @, dan l2l, surah Aali ,kmaan ayat 85
danl49, surahAn-Nisaa' ayat 119, dan surahAl Maa'idah ayatl.
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Pertama, menyia-nyiakan kewajiban jihad yang Allah SWT
wajibkan kepada mereka.

Keduq pelanggaran mereka terhadap perintah Allah karena

enggan memasuki tanah suci, dan perkataan mereka terhadap Nabi
Musa AS ketika beliau berkata kepada merek4 "Masuklah ke tanah

suci," !Jr; 6V q lr:1 by t4i i;i f* rfii-i J $
"Sesungguhnya lmmi sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum

merelca keluar daripadanya. Jikn mereka keluar daripadanya, pasti
lrami alran memasulcinya." (Qs. Al Maa'idah l5l:22)

Diriwayatkan dari Qatadah, ia berkata mengenai hal ini
sebagaimana riwayat berikut ini:

11696. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Ny4 VX ,*-
{r{-:>lA3S -frti *;i;g g ;K xt:.<,Ji 'i3,1si,jg ,;i*i
"Hai ksumla4 masuHah ke tanah suci @alestina) yang telah

ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke

belakang (karena talat kepada musuh), maka lcamu menjadi

orang-orang yang merugi," bahwa mereka diperintahkan

untuk itu, sebagaimana mereka diperintahkan unhrk

mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mengerjakan haji
serta umratr.8o8

ooo

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/48), dan ia menisbatkannya kepada
AbdbinHumaid.
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i;7- ft t6:-i tj (g i,.(* (iWI'y**t]6
@ cj"16Eq.i#-"gtJa

'Mqelcaberl<ata,'Hdlvflusa,se$rnggutwryailalarnnegui
itu dilo orung.orcmg yolrrg gagah pul<asa, se$rnggul*ya

l@trri selsli-l<ali ddak al<cn manasakinya sebehnn merela
l<elwr dmipadonya. Jila mqel<al<ehnr dnipadaruyo, pdsti

l<frnri al<frrr memasttkiny a."

(Qs. Al Maa'idah l5l: ZZ)

Takwil lirman Atlah: tk (;r W Sy *A ljl 1*tere*a
berkata, "Hai Musa, sesangguhnya dalom negeri itu ada orang-

orang yang gagah perkasu')

Abu Jarfar berkata: Ini merupakan perrberitatruan dari Allah

SWT te,ntang jawaban kaum Nabi Musa AS ---saat diperintahkan

untuk memasuki tanah suci-, bahwa mereka me,nolak melaksanakan

perintah tersebut, dengan alasaru di tanah suci yang beliau perintahkan

untuk dimasuki terdapat kaum yang kuat yang tidak mampu mereka

lawan.

Mereka menamakannya "orang-orang yang kuat" karena

mereka sangat kuat dalam menindas, dan kuatrya fisik merek4 seperti

yang telah diceritakan kepada kami, batrwa mereka telatr menindas

semua umat lainnya.

Asal lafazh 't*1, adalah orang yang mencari kebaikan atas

masalatrnya sendiri dan masalah orang lain. Kata ini lalu digunakan
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untuk setiap orang yang membawa manfaat untuk dirinya serldiri, baik

secara haq maupun batil, guna mencari keuntungan, sehingga

dikatakan untuk orang yang melampaui kepada apa yang bukan

miliknya sebagai orang yang mendurhakai dan menindas manusi4

serta membangkang kepada Tuhannya.

-, Yt?")Q bo-**oo J6 dari ungkap*, 'il ;$bi'*
$t:t'^;i>f, Contoh lairurya adalah perkataan Ar-Rajt,

aos,r,;ii ji;,#1St'r7r ;;d\r;-3tr;i
"Tuhan telah memaksalcan agama agar mtenjadi betul.

Dan Yang Maha Pengasih memalingkan orang yang burttk

l<elalcuannya."

Maksudnya adalah, "Tuhan telatr memperbaiki agarna-Nya

sehingga ia menjadi baik.'

Di antara nama-nama Allatr adalah 'lfz/it karena Dialah yang

memperbaiki masalah hamba-Nya dan yang memaksakan kepada

mereka kekuasaan-Nya.

Adapun mengenai orang yang memiliki fisik yang sengat kuat,

seperti yang telatr kami sebutkan, didasarkan pada riwayat-riwayat

berikut ini:

11697. Musa bin Harun menceritakrumya kepadaku, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada karni, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang kisah yang

E@ Bait syair ini terdapat dalam Diwan Al Ajjaj dar. Al-Lisan (entri: a- d^, ,r'),
dalam qasidah yary terdapat bait syair ini. Ia merrnrji Umar bin Abdullah bin
Ma'mar At-Taimi. Lihatdiwan Al Ajjaj (hal. 33).
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dituturkannya mengenai masalah Musa dan bani Israil, untuk

berjalan menuju Yerikho, yaitu tanatr Baitul Maqdis.

Kemudian mereka berjalan, dan ketika mereka telatr dekat

dengannya, Musa mengirim 12 oratg pemimpin dari semua

keturunan bani Israil. Kemudian mereka berjalan dengan niat

kembali kepada Musa AS, de,ngan membawa informasi

tentang negeri yang kuat. Salah seorang penduduk dari

negeri yang kuat tersebut, yang bemamu Og, lalu berjumpa

dengan mereka. Ia membawa dua belas pemimpin tersebut

dan mengikat mereka di pinggangnya dengan tali pengrkat

kayu yang ada di kepalanya. Ia lalu bersama kedua belas

orang tersebut untuk menemui istrinya. Ketika sampai, ia

berkat4 "Lihatlah orang-orang itu yang mereka pikir bisa

memerangi kita!" Og kemudian melemparkan mereka ke

hadapan istrinya. Ia berkata, "Apakah sebaiknya aku injak-

injak saja mereka dengan kakiku?" Istrinya menjawab,

"Biarkanlatr mereka memberitatrukan teman-temannya

tentang apayang mereka lihat?" Aktrimya ia melakukan hal

tersebut.slo

11698. Abdul Karim bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibrahim bin Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Ilrimatr berkata

8'o Ath-Thabari dalam Tarikh (1t255) dan As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur

(3t3g), serta telah dijelaskan sebelumnya ketika membahas firman-Nyr, fii;S

q 'F et '& "Dan telah Kami angkat di antara merela 12 orang

pemimpin. " (Qs. Al Maa'idah [5]: l2).
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dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Musa me,merintahkan untuk

memasuki kota orang-orang yang kuat."

Ia berkat4 'Musa pm berjalan dengan orang-orang yang

bersamanya, sarrpai singgatr di teurpat yang dekat dengan

kota tersebut, yalcni Yerikho. Kemudian beliau mengutus 12

orang pemimpin, dari tiap-tiap keturunan seorang pemimpin,

untuk kerrbali kepada Musa AS dengan membawa informasi

tentang oftlng-orang 5mng kuat."

Ia (Ibnu Abbas) berkata, "Mereka ke,rnudian memasuki kot4
lalu mereka melihat sesuatu yang me,ncengangkan ketika

melihat bentuk mereka, tubuh mereka, dan tulang mereka.

Mereka kemudian me,masuki salah satu kebun merek4 lalu

pemilik kebun tersebut datang untuk me,metik buatr di

kebunnya. Akhirnya ia memetik buah dan melihat jejak

mereka serta mengikuti mereka. Ketika ia menemui salah

seorang dari mereka, ia menangkapnya dan membawanya

bersama buah-buahannya Lalu ia pergi ke rajanya dan

melernparkannya di hadapannya. Sang raja berkata, 'Kalian

telah melihat keadaan kami, maka sekarang pergilah dan

beritahukan kepada te,man-teman kalian'."

Ia (Ibnu Abbas) berkat4 "Mereka pun kembali kepada Musa

dan merrberitahukan tentang keadaan mereka-"8l I

11699. Bisyr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id me,nceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang fir:nan-Nya, qt W itt,

ir? "sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang

trr As-Suyuthi dalun Ad-Durr Al Mantsur (3148), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali ke,pada Ibnu Jarir.
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yang gagah perkasa," telah dinyatakan kepada kami balwa

mereka memiliki postur dan kekuatan fisik yang tidak

dimiliki orang lain."8r2

11700. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi, ia

berkata, "Musa AS berkata kepada kaumnya, 'Aku akan

mengutus sejumlah orang agar kembali kepadaku untuk

membawa informasi tentang mereka!' Ia mengambil dari

setiap keturunan satu orang, sehingga jumlah mereka

mencapai 12 orang pernimpin. Ia berkata "Pergilatr kepada

mereka, lalu ceritakan kepadaku tentang keadaan mereka.

Jangantatr takut, karena Allah beserta kalian selama kalian

mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan beriman kepada

rasul-rasul-Nya. Kamu bantu mereka dan karru pinjamkan

kepada Allah pinjaman yang baik."

Orang-orang tersebut akhimya berjalan, sarnpai akhimya

mereka menyelinap masuk. Mereka melihat kaum yang

memiliki badan yang mence,ngangkan, besar, dan kuat.

Menurut cerit4 salah seorang dari negeri yang kuat tersebut,

melihat mereka. Mereka tidak mempedulikan diri mereka

sendiri untuk bersembunyi karena terkejut. Orang tersebut

menangkap beberapa orang dari mereka, lalu ia mendatangi

pimpinanny4 kernudian ia melemparkan mereka ke kakinya.

Mereka (orang-orang kuat tersebut) terkejut dan

8r2 As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3148), dan ia me,nisbatkannya kepada

Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir. Ibnu Jauzi dalamZad Al Masir (21324).
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menertavrakan mereka. Salah seorang dari mereka lalu

berkata, "Mereka menduga bisa memerangi kalian."

Sebenarnya kalau bukan karena perlindungan Allatr kepada

mereka, maka mereka pasti dibunuh.

Mereka lalu kembali kepada Musa AS dan menceritakan

kepadanya tentang hal yang mengejutkan tersebut.sl3

11701. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, ( ;i ii; ',F 'tz orang

pemimpin," (Qs. Al Maa'idah [5]: 12) bahwa maksudnya

adalah dari setiap keturunan bani Israil, satu orang yang

Musa kirim ke negeri yang kuat. Mereka mendapati batrwa

dua orang dari mereka bisa masuk dalam lengan salah

seorang dari mereka (penduduk negeri yang kuat),

melemparkannya dengan sekali lernparan, dan ia tidak

membawa buah anggur pada sepotong kayu kecusli diangkat

oleh lima orang, dan jika ia memetik buah delima maka

hanya bisa dimasuktcan oleh lima atau empat orang dari

mereka (umat Musa AS).t'o

11702. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Juraij, dari

Mujahid, riwayat yang serupa.8"

Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatu kami.
Mujahid dalam tafsir (303) dan Ad-Durr Al Mantsur (3139). Telah dijelaskan

ketika merrbahas firmanNya, g'P ,?'e qt "Dan telah Kami angkat di

antara mereka 12 orang pemimpin." (Qs. Al Maa'idah [5]: l2).
Ibid.

813
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11703. Muhammad bin Al Wazk bin Qais dari bapaknya" dari

Juwaibir, dari Adh-Dhahhalg te,ntang firman-Nya ,6 Q'Sy
,f* "sesungguhnya dalam negeri itu ada orang-orang

yang gagah perkasa," batrwa maksudnya adalah yang hina

dan tidak memiliki akhlak.sr6

Takwil firman Allah: i;Y- b|qiv. e i{-r4:-i iW
<rJ+; l3g tQr2 $esungguhnya horrri sekali'hali tidak akan

menasuHnya sebelum merelea ke luar daripofunya. Jika mereka ke

laar daripadanya, pasti lurni akan memasukinya)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pe,mberitahuan dari Allah

swT tentang perkataan kaum Musa kepada Musq sebagai jawaban

atas perkataannya kepada mereka, '$S fll i;K,ri 1.f.335i E*i W:;r

"MasuHah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah

bagimu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 21) Mereka me,njawab qLi i eb

ObC GV q VF- ,'g q G:.8 tii "soungguhnva trami

sekali-tali tidak aftan memasukinya sebelum mereka le luar

daipadanya. Jit@ mereka ke luar daripadanya, pasti lcami almn

memasuwnya. " Maksud mereka adalah sampai orang-orang yang kuat

yang ada di tanatr suci itu, keluar, lantaran ketakutan terhadap mereka

dan menotak untuk me,merangi mereka. Mereka berkata kepada Musa

AS, "fika orang-orang yang kuat itu keluar, maka kami mau masuk.

Sedangkan jika tidalq maka kami tidak sanggup me,masukinya selama

mereka ada di dalamny4 kare,na kami tidak me,mitki kekuatan dan

kekuasaan."

tr6 lbnu Jauzi dalamhd Al Masir (21324).
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11704. Ibnu Humaid menceritakan kepada kalni, ia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, bahwa

Kaleb bin Yefune meminta keturunannya tidak

memberitatrukan kepada Musa AS, sehingga ia berkata

kepada mereka, "Kita akan menguasai tanah itu dan

mewarisiny4 dan kita memiliki kekuatan yang dapat

mengalahkan mereka." Adapun orang-orang yang

bersamanya, berkata, "Kita tidak mampu mengalatrkaony4

karena mereka lebih berani daripada kita."

Para mata-mata itu lalu memberitahukan kepada bani Israil

tentang infonnasi tersebut, mereka berkata, "Kami melewati

negeri itu dan kami mengamatinya. Kami melihat penduduk

negeri itu berpostur besar dan kuat, mereka adalatr ketunrnan

yang tinggr besar bagaikan raksasa, dan kami di mata mereka

layaknya belalang." Orang-orang bani Israil pun ge,metar,

kemudian mereka menangis sekuat-kuatrya. Malam itu

bangsa bani Israil menangis, kemudian mereka berbisik

kepada Musa dan Harun, sehingga mereka berkata kepada

keduany4 "Duh, seandainya kita mati di Mesir. Duh,

seandainya kita mati di sini dan Allah tidak memasulkan

kita ke tanah suci itu. Sekarang kita akan berperang, maka

para wanita, anak-anak, dan barang bawaan kita menjadi

harta rarrrpasan. Seandainya kita duduk saja di Mesir, maka

itu lebih baik untuk kita." Seseorang lalu berkata kepada

temannya, "Marilah kita memilih pemimpin dan pulang

kembali ke Mesir."8l7

ooo
tr7 As-Suyuthi dzlam Ad-Dun Al Mantsur (3t48, 49), dr" ia menisbatkannya

kepada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatirn
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i*w-JY+6'ifr'a 6:,t5.a5i Aaf6 J6

.,JKoyrj?v ;fi gr"bAf {sg ;gA, fsg 4li
@'rpr:;

"Bqkatalah fua otdrrg di antara orumg.srang yolttg takut
(\npdfu Nldh) yang /.Jlah tclah melrteri nikmm atas

l<ehnnya, 'Serbulah mqel<a dengm melalui pintu gerbmrg
(lrorr,) iaq mal<a bila l<mrru nemasttkhrya niscaya l<mrut

al<fr rJ mmtmg. D an lwry a lnp do Allah hcndfllloyy a l<mrnt
be*aw alral, iilrfl l<anw b enm.benm ot orrg y a1rJg bqimmt."

(Qs. Al }vlaa'idah l51z 23)

Tatcwit firman AIIah: 14; ftl 6 Ojr6-'u_5i'u Ej{. JG
(Berkatalah dua orang di antara orarrg4rrang yang tahut [kepada
AllahJ yang AAah tulah memberi nihnat atas kcduanya).

Abu Ja'far berkata: Irri merupakan pemberitahuan dari Allatr
SWT tentang dua orang shalih dari kaum Mus4 yakni Yosua bin Nun
dan Kaleb bin Yefune, bahwa keduanya memenuhi janji yang

ditetapkan Musa kepada keduanya untuk tidak memberitahukan

kaumnya, bani Israil, yang diperintahkan untuk merrasuki tanah suci

yang dihuni oleh orang-oftrng kuat dari bangsa Kan'an, terhadap apa

yang keduanya lihat lantaran beratnya penindasan orang-orang kuat

dan besarnya fisik mereka. Allah juga menyifati keduanya sebagai

orang-orang yang takut kepada-Nya dan menjaga perintah serta

larangan-Nya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:
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11705. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sufyan menceritakan kepada kami. (3) Ibnu Waki

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Sufyan.8r8 (C) Hannxd

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan

kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari Mujatrid,

tentang firman-Nya ,q|'ffr'€i 6:rg-'uji 'e )i5 36

"Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang talal
(kepada Allah) yang Allah telah memberi nilonat atas

keduanya," ia berkata, "Maksudnya adalah Kaleb bin Yefune

dan Yosua bin Nun."8le

11706. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hal<karn menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Qais

dan Manshur, dari Mujatrid, tentang firman-Nya, qfi JE
14; fr'l J a36 'u3( '4 "neilratalah dua orang di

antara orang-orang yang talat (kepada Allah) yang Allah

telah memberi nilonat atas keduanya," ia berkata,

"Maksudnya adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune.

Keduanya termasuk pemimpin. " 
820

11707. Muhanrmad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni dari Ibnu Abi Najrlu dari

Mujahid, tentang kisatr yang disebutkanny4 ia berkata" "Para

pemimpin itu aktrirnya pulang semuanya dan melarang

keturunannya memerangi merek4 kecuali Yosua bin Nun

8r8 Al Mawardi dalan, An-Nulcat wa Al Uyun (2126).,r, Ibid.
820 lbid.



SrynahdJIvIna'idah

dan Kaleb bin Yefune, ymg memerintabkan keturunannya

untuk mernerangi dan berjihad melawan orang-orang yang

kuat. Namun mereka mendurtakai kedua orang tersebut dan

menaati pe,mimpin lairurya. Kedua orang tersebut adalah dua

orang yang telah Allah beri nikmat."E2l

11708. Ibnu Humaid dan Sufyan bin Waki menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Jarir me,nceritakan kepada kami
dari Manshur, dari Mujahi4 seperti hadits Ibnu Basysyar

dari Ibnu Mahdi, hanya saja Ibnu Humaid dalam haditsnya

berkata, "Keduanya termasuk 12 orang pemoimpin."822

11709, Abdul Karim bin Al Haitsam menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ibrahim bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Su&/an menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Sa'id berkata: Ilrimah berkata dari Ibnu Abbas tentang kisah
yang diceritakannya, ia berkata "Mereka kerrbali 

-yalari12 orang pe,mimpin- kepada Musq ke,mudian mereka

memberinya khabar tentang hal-hal yang mereka saksikan,

yang berkaitan de,ngan perkara mereka. Musa lalu berkata

kepada merek4 'Sembrmyikan keadaan mereka dan
janganlatr kalian p6nssrilakenn)ra kepada seorang pun dari
para tentara, krena jika kalian mengabarkannya, maka

mereka mereka gagal dan tidak dapat memasuki kota

tersebut'."

Ia (Ibnu Abbas) berkat4 "(Tet4i ternyata) setelah pulang

mereka menceritakan hal itu kepada kerabat dan anak

Mujahid dalam tafsir (303) dan telah dijelaskan sebelumnya ketika merrbahas
tentang ayzt 12 dari surah ini. Sumbemya juga telah disebutkan.
An-Nulrat wa Al Uyun (U26).

12t

gut
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pamannya, kecuali dua orang, yakri Yosua bin Nun dan

Kaleb bin Yefune. Keduanya menye,mbunyrkan perihal

tersebut dan tidak menceritakannya kepada seorang pun.

Keduanya adalatr orang yang Allatr firmankan dalam ayat,

t4;'ffr 6 O36- A$( A a9, 36 'Bertratatah dua

orang di antara orang-orang yang talcut (kepada Allah) yang
Allah telah memberi nilcrnat atas keduanya', hingga firman-
Nya, Grtii iit q.S "Dengan orang-orang yang fasik
ffz'. " (Qs. Al Maa'idatr l5l:25).823

11710. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-
Nya,v$';it'$1 63,6-'"-5i 'u ,t# 36 ,,Bertratatah

dua orang di antara orang-orang yang talan (kepada Allah)
yang Allah telah memberi nilonat atas keduanya,,, bahwa
keduanya adalatr orang yang menyernbunyikan perihal

negeri yang kuat, yaitu Yosua bin Nun (pemuda pelayan

Musa) dan Kaleb bin Yefune (menantu Musa).824

ll7l1,. Suffan me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah
menceritakan kepada kami dari Fudhail bin Marzuq, dari

Athiyatu tentang firman-Nya, ';Sl Ojrqaii dE75 J6
V.if il 'Bertratalah dua orang di antara orang-orang

yang talatt (kepada Allah) yang Allah telah memberi nilonat

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3148), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim.
Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al Uyun (2126).

t23

824
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atas keduanya,n bahwa maksudnya adalah Kaleb dan Yosua

bin Nun, pelayan Musa.82s

ll7l2. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, te,ntang firman-

Nya, ti diri 'a;l 'frI 6:'g- 'uji 'u aii:, 36 ',Bertratatah

dua orang di antara orang-orang yang talan (kepada Allah)
yang Allah telah memberi nilanat atas keduanya," bahwa

maksudnya adatah dua orang yang telatr Allah beri nikmat,

yang berasat dari kalangan bani Israil, yaitu Yosua bin Nun

dan Kaleb bin Yefune.826

ll7l3. Bisyr menceritakan kepada karni, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, 'U +fi JG

W ril J OSrfr-'u-$i "nerratulah dtu orang di antara

orang-orang yang tahtt (kepada Allah) yang Allah telah

memberi nilonat atas keduanya," me,nyebutkan kepada kami

batrwa dua orang tersebut adalah Yosua bin Nun dan

Kaleb.827

ll7l4. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi
Ja'far menceritakan kepada kami dari bapahrya dari Ar-

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3149), dan ia menisbatkannya kepada
AbdbinHumaid.
As-Suyrthi dilam Ad-Dun Al Mantsur (3149), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir, serta Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn
(2t26).
Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun Ql26).

825
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Rabi, bahwa Musa berkata kepada para pemimpin ketika

mereka kembali dan memberitahukannya tentang keanehan

yang mereka temui, "Janganlatr kalian beritatrukan kepada

seorang pun tentang apa yang kalian lihat. Allah akan

menaklukannya unfuk kalian dan memenangkannya untuk

kalian setelah kalian melihat." Tetapi ternyata para

pemimpin tersebut menyebarkan berita tersebut kepada

orang-orang bani Israil. Dua orang yang takut kepada Allah,
yang telah Allah berikan nikmat, yaitu yang pertama

menurut yang kami dengar bernama Yosua bin Nun, pelayan

Musa, dan yang satunya adalatr Kaleb, berdiri dan berkata,

4$i '# Wri "serbulah mereka dengan melalui pintu
g erb an g (tro n) itu. " hingga fi rman-Ny4'ayrfl,JK oL " Ji tu
lramu benar-benar orang yang beriman.'&28

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira'at berbeda pe,ndapat

tentang bacaan finnan-Nya,63(1 '"5i 'u A$5 36 "Berlcatalah

dua orang di antara orang-orang yang tahtt (kepada Allah)."

Para ahli qira'atHijaz,kak, dan Syam, me,mbacanya A a%
W itl it O36-'u-Si "Berkatalah dua orang di antara orang-

orang yang talut (kepada Allah) yang Allah telah memberi nilonat

atas keduarTya," dengan hurufya dibacafathah dailatazh 6:tq
dengan talflvil seperti yang telatr kami sebutkan, dari orang yang

menyebutkan kepadanya tadi, batrwa keduanya adalatr Yosua bin Nun

828 Ibnu Abbas, Ibnu Jubair, Abu Raja', dan Ayyub membacanya i,!u{ deng*
hurufya berharakat dhammah. Sedangkan ahli qira'at lain membacanya dengan
huruf ya berbarukzt fathah. Lihzt Al Bahr Al Muhith (41219\ dan Ibnu Jauzi
dzlarnZad Al Masir (21326).
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dan Kaleb dari kaum Mus4 yang takut kepada Allatl dan Allatr
memberikan petunjuk kepada keduanya.

Qatadah berkata tentang sebagian bacaan, 'uji 'u at5 J6

W';t'l'€r16:16,

ll7l5. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada karni dari Qatadah. (C) Al Hasan bin Yatrya

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdrmazzq
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada karni dari Qatadah, tentang firman-Ny4 C Cfi 36

W frtl it a36'"-ii "Berkatalah dua orang di antara

orang-orang yang talatt (kepada Allah) yang Allah telah

memberi nilonat atas keduanya,:'!ry pada sebagian qira'at
yang lain berbunyi:l'16Ji .itt iili itt tstigi."azs

Ini juga menunjukkan keabsahan takrril orang yang

menalorilkannya seperti yang kami sebutkan darinya, bahwa ia
berkata, "Yosua dan Kaleb."

z t Diri'wayatkan pyla dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia membaca,

oyfrp-lt'U 9lJb-t)j6 a*g* hurufya yang dibac adhammah 'piil

U,ali At.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11716. Ahmad bin Yusuf menceritakannya kepadaku, ia berkata: Al
Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Abi

82e As-suynthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (2149), dan ia meinisbatkannya kepada
Abdvnaz.z-aq,, Abd bin Humaid Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mrmdzir.
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Ayyub, dan kami tidak mengetahui bahwa ia me,ndengar

darinya, dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia me,rrrbacanya dengan

hurufya yang dibac ad.hammah ts'iite;.tto

Said berpendapat dalam qira'at-tya ini bahwa dua orang

yang Allatr kabarkan bahwa keduanya berkata kepada bani

tsr'|lt't,# -{s9 tp:*,6$ 41fi i* w,J "serbutah

rmereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila

lramu memasukinya niscaya kamu alcnn menang," adalah d,ua

dari penduduk negeri yang kuat, yang kemudian keduanya

masuk Islam dan mengikuti Musa. Keduanya termasuk

penduduk negeri yang kuat, yang ditakuti oleh bani Israil,

meskipun mereka tidak menjalankan agama. Telah

diceritakan takwil serupa dari Ibnu Abbas.

Ll7t7. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

me,nceritakan kepada kami dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

rirman-Ny4 &;;:;{ {; -lJ rlf :;K,l.i 'i'3351 6*i W
t#LlAi$'lr;:3 "u^uklah lce tanah suci @alestina) yang

telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah lamu lari ke

belakang (karena talan kepada musuh), maka kamu menjadi

orang-orang yang merugi," (Qs. Al Maa'idah [5]: 2l), ia
berkata, "Maksudnya adalatr negeri yang kuat. Ketika Musa

dan kaumnya telah sampai kepadany\ ia mengutus 12 orang

di antara mereka. Mereka adalah para pemimpin yang

dikirim unttrk pulang kembali dengan membawa informasi

mengenai keadaan mereka. Mereka akhirnya berangkat, dan

830 As-suyrthi dalnrm Ad-Durr Al Mantsur (3149), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir, serta Al Bahr Al Muhith (4/219).
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salah seorang dari mereka (penduduk negeri yang kuat)

bertemu dengan mereka (12 orang), ke,rnudian ia membawa

mereka dengan bajunya hingga sampai di kota. Kerrudian ia
me,manggil kaumnya" lalu mereka berkumpul dan berkat4
'Siapa kalian?' Mereka (12 orang) menjawab, 'Kami adalah

kaum Musa, kami diutus kepada kalian agar kami kembali

pulang dengan membawa berita perihal kalian'.

Alfiirnya mereka (penduduk negeri yang kuat) meurberi biji
anggur seberat badan seseorang, dan berkata kepada mereka (12

orang), 'Pergilah kepada Musa dan kaumny4 dan katakan kepada

mereka, "Takarlah bobot buah mereka".' Ketika mereka telah datang

di hadapan Musq mereka berkata kepada Musq 'Pergilah kamu

bersarna Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua Sesungguhnya

kami hanya duduk menanti di sini'.

Firman-Nyq v-* {if J Oj,f;- '"-5( A a$,, J6
'Berlrntalah dua orang di antara orang-orang yang talatt (kepada

Allah) yang Allah telah memberi nibnat atas lceduanya', keduanya

adalah pendudtrk negeri yang kuat, yang masuk Islam dan mengikuti

Musa dan Hanrn. Keduanya lerkata kepada Musq 4$i '#W;i
'urt.t K4fti 5l gr"oi+t {lgt;:W, ($ 'aerrunhh dua

orang di antara orang-orang yang tahtt (kepada Allah) yang Allah
telah memberi nilonat atas keduanya, "Serbulah mereka dengan

melalui pintu gerbang (kota) itu, maka bila lamu memasukinya

niscaya lramu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendabtya

lamu bertmvakat, jika kamu benar-benar orang yang beriman.'E3r

83r As-Suyuthi dalen Ad-Durr AI Mantsur (3149), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatin
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Abu Jarfar berkata: Menurut qira'at dan takwil ini, tidak

seorang pun dari 12 orang pemimpin tersebut yang menyembunyikan

hal tersebut 
-berkaitan 

dengan besarnya badan mereka, kekarnya

fisik merekq dan perihal mereka yang mengagetkan- dari bani Israil,

balrkan mereka me,nyebarkannya. Adapun orang yang berkata kepada

kaum dan Musa, "Serbulatr mereka dengan melalui pintu gerbang

(kota) itu," adalah dua orang dari keturunan bani Israil yang takut dan

me,nolak menyerbu penduduk negeri yang kuat, keduanya Islam dan

mengikuti Nabiyullah Musa.

Abu Jarfar berkata: Qira'at yang paling benar adalatr yang

membaca, W'ff it Oiq A$i A "Di antara orans-orang

yang talatt (kepada Allah) yang Allah telah memberi nibnat atas

keduanya," karena kesepakatan para atrli qira'at kota-kota besar dan

qira'at dari mereka menjadi hujjah yang tidak boleh ditentang.

Adapun qira'at yang hanya dibaca oleh seseorang, bisa saja terjadi

kesalahan dan kelalaian. Terhadap kesepakatan tentang takwilnya,

bahwa kedua orang tersebut adalah sahabat Musa dari kalangan bani

Israil, yakni Yosua dan Kaleb.

Tidak perlu lagi diragukan keabsahan bacaat dengan hurufya
dibaca fathah dan kekeliruan pendapat yang tidak mengatakan

demikian. Ini adalah takwil yang benar menurut kami, berdasarkan

kesepakatan yang telah kami sebutkan.

Adapun firman-Nya" l4L {Ifr fi "Yrrg Atlah telah memberi

nilonat atas keduanya," maksudnya adalah, "Allah memberikan

nilonat kepada keduanya dengan ketaatan kepada Allah dalam bentuk

taat kepada Nabi Musa AS dan ketaatan mereka kepada perintahnya

dan mencela apa yang dicela olehnya, yakni memberitatrukan apa
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yang keduanya saksikan tentang kehebatan penduduk negeri yang kuat
kepada bani Israil, ymrg dilakukan oleh sahabat-sahabat keduany4
yang semuanya 

-tennasuk 
kedua orang tersebut- adalah para

pe,mimpin."

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adatalL ,Allah

memberikan nikmat kepada keduanya dengan ketakutan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan hal tersebut adalah:

11718. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalaf bin Tamim
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Al Qasim
menceritakan kepada kami dari Sahal bin Ali, tentang

firman-Nya W ifr 'fr1 6:,6- 6-5i 'u ai! 36
"Berlmtalah dua orang di antara orang-orang yang tahtt
(lcepada Allah) yang Allah telah memberi nilonat atas

keduanya," ia berkata, "Allah memberikan nikmat kepada

keduanya de,ngan ketakutan. "832

ll7l9. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mende,ngar Adh-
Dhahhak berkata, tentang firman-Ny4 6_5( A )ji; JG

q-ft {fr 'A 638 "Berkatalah dua orang di antara

orang-orang yang tahtt (kepada Allah) yang Allah telah

memberi nilonat atas keduanya," maksudnya adalatl dengan

petunjuk, maka Dia memberi petunjuk kepada keduanya,

832 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/50), drn ia tid"k rnenisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
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sehingga keduanya berpegang teguh pada agama Musq dan

keduanya berada di negeri yang kuat.833

Takwir firman Arrah: !$sg tp<, f;$ 4$ ;* wri
'bAF (Serbutah mereka dengan melalui pintu gerbang [kotal itu,
maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allatl
SWT tentang perkataan dua orang (yang takut kepada Allatr) kepada

Bani Israil, karena mereka enggan dan takut memasuki negeri yang

kuat setelah mereka mendengar berita tentang penduduk negeri

tersebut. Mereka diberitatru oleh para pemimpin yang menyebarkan

apa yang mereka lihat tentang mereka (penduduk negeri yang kuat),

dan mereka berkata, "Sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-

orang yang gagah perkasa. Kami sekali-kali tidak akan memasukinya

sebelum mereka keluar darinya." Kedua orang tersebut lalu berkata

kepada mereka, "Serbulah mereka wahai kaum, melalui pintu gerbang

kota merek4 karena sesungguhnya Allah bersama kalian, dan Dialah
penolong kalian. Bila kalian telah memasukiny4 niscaya kalian akan

mengalatrkan mereka."

11720. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari

sebagian atrli ilmu, tentang kitab sebelum A1 Qur'an, ia
berkat4 "Ketika bani Israil ftaum Nabi Musa) ingin kembali

ke Mesir lantaran para pemimpin memberitahu perihal

penduduk negeri yang kuat, Musa dan Harun bersujud di
hadapan sekelompok Bani Israil, dan Yosua dan Kaleb

833 lbid.

,r@
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merobek-robek pakaiannya, dan keduanya adalah telik sandi

dari negeri itu. Kedunya (Yosua bin Nun dan Kaleb bin
Yefune) berkata kepada Bani Israil: "Sesungguhnya tanah

yang kami lewati dan kami amati adalah tanah yang baik,

Tuhan kita meridhainya dan merrberikannya kepada kita,
negeri tersebut tidak banyak susu dan madunya,s'o uk*
tetapi lakukanlah satu hal saja, janganlah kalian durhaka

kepada Allah, dan jangan takut kepada bangsa yang ada di
dalarnnya, kare,na mereka adalah roti kita dan mereka adalatr

orang hina di tangan kit4 keagungan mereka telah lenyap

dari mereka, dan Allah akan selalu bersama kita, maka
janganlah takut kepada me,reka." Namuru Bani Israil pun

hendak melempari keduanya dengan batu.835

ll72l. Bisyr me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sald me,nceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Diceritakan kepada

kami bahwa mereka mengirim 12 orung (l orang dari tiap-

tiap keturunan) sebagai mata-mata untuk mencari informasi

te,ntang keadaan mereka. Tetapi te,l:ryata sepuluh orang

diantaranya 
-setelah 

kembali dari negeri kuat tersebut-
menakut-nakuti kaumnya dan meurbuat mereka tidak mau

menyerbu mereka Sedangkan dua orang lagi merrerintahkan

kaumnya untuk menyerbu merek4 mengikuti perintah AllatL

Dalam Perjanjian Lama: Bilangan: Bagian 13-14, den pada bagian 13, dari
ucapannya terdapat sesuatr yang bertentangan dengan riwayat ini. Dalam
bagian ini juga terdapat pemyataaq "Benar-benar kaya akan susu dan madu."
Dalam bagian 14, "[a diberikan kepada kami yang banyak susu dan madu."
Lihat Perjanjian Lama Q33, 234).
Kami tidak menemukan atsar dalam literatur kami. Lihat Perjanjian Lama:
Bilengan: Bagian 13-14.
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dan se,nang melakukannya. Keduanya menceritakan ke,pada

kaumnya bahwa mereka akan menang jika mereka

melakukannya.836

11722. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Ny4 4$ '$'serbulah mereka

dengan melalui pintu gerbang (lata) itu,'bahwa maksudnya

adalah negeri yang kuat.837

Takwil lirman Allah: 't \t.t K oLfKii $i ${ loan
hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawalul" jika kamu benar-
benar orang yang beriman)

Abu Ja'far berkata: Ini juga merupakan pemberitahuan dari

Allah SWT tentang perkataan dua orang yang takut kepada Allah,

bahwa keduanya berkata kepada kaum Musa guna me,ndorong mereka

untuk mengerjakan dan membuat mereka senang menjalankan

perintah Allah (menyerbu penduduk negeri yang kuat di kotanya),

"Wahai kaum, bertawakallah kepada Allah ketika kalian menyerbu

mereka."

Keduanya juga berkata kepada merek4 "Percayalah kepada

Allah, karena Dia akan senantiasa bersama kalian jika kalian menaati

perintahnya untuk berjihad melawan musuh kalian."

As-Suyuthi &'lan Ad-Durr Al Mantsur (3/51), dan ia rnenisbatkannya kepada
Abd bin Humaid serta Al Muhanir Al Wajiiz (21175).
As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3150), dan ia menisbatkannya kepada
AbdbinHumaid.

t36

837

.a

--@I
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Maksud keduanya ketika berkata, $gr/ |,K 6 "Jika kamu

benar-benar orang yang beriman," adalatr, "Jika kalian percaya

kepada nabi kalian atas berita yang disarnpaikan kepada kalian dari

Tuhan kalian, berupa pertolongan dan kemenangan atas mereka, dan

terhadap selain itu, berupa perrberitahuan dari Tuhanny4 dan percaya

bahwa Tuhan kalian mampu memenuhi janji-Nya kepada kalian,

berupa memperkuat kalian di negeri musuh-Nya dan musuh kalian."

ooo

5:#€i6${qif,
"Mq el<a b ql<ata,' Hai lvfus a, kf,'rrli sel,ali. selcali ddak al<fr n

memailkfua selan*lammya, selagi nrr:el<n adn di
ilalomrrya,l<menaitupugilahl<mrrubqsamaTulwmrur,

dmbefi erranglahl,afiwberiha,sewnguhnyalcarniharrya
fuh* nenmrti di sini saia'."

(Qs. Al Maa'idah lik 24)

Takwit lirman Allah: 'tit+Vr; €, Gi'Q:Li 6 G;{\\JG
5t# qi 6{5*1 3;; el 5 i6 (M er e ka b erkata, n H ai M a s a,

kami sekali-sekali tidak akan menasukinya sehna-lamarrya, selagi

mereka ada di dalannyo" karena ita pergilah kana bersama

Tuhanma, dan berperanglah kamu herdua, sesungguhnya kami
hanya daduk menanti di sini saja)
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Abu Ja'far berkata: Ini me,nrpakan pe,rnberitatruan dari Allah

SWT tentang perkataan sekelompok orang dari kaum Musa kepada

Mus4 karena mereka suka berjihad melawan musuh mereka dan

menjanjikan pertolongan Allah kepada mereka. Mereka adalah orang-

orang yang membangkitkan semangat untuk menyerbu mereka

melalui gerbang kota mereka, hingga akhimya mereka berkata kepada

Musa, 6,i -QLi J Ct"Kami sekali-sekati tidak akan memasukinya

selama-lamanya." Maksudnya adalatr, "Kami tidak akan memasuki

kota itu untuk selama-lamanya." Hvruf alif dalnha dalam firman-Ny4
f;1WX J Gy"Kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-

lamanya," merujuk kepada kota. Maksud perkataan mereka Gi

"Selama-lamanya," adalah sepanjang hidup kami, selama mereka

masih di dalamnya, 1,al<rd selama penduduk negeri yang kuat itu
masih tinggal'di kota yang telatr Allah tetapkan bagi mereka untuk

me,nyerbunya.

-At'# # {:y-5$ 3j; at +1i6 "Pergitah kamu

bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya

lrami hanya duduk menanti di sini saja," maksudnya adalah, "Kami

tidak datang bersamamu, wahai Musa, jika kamu perg r.urtuk

merrerangi mereka, akan tetapi kami merrbiarkanmu pergi sendirian

bersama Tuhanmtr, kemudian kalian berdua mernerangi metreka."

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna ayat tersebut

bukanlah, "Pergilatr kamu dan Tuhanmu, kemudian kalian berdua

berperang." Akan tetapi maknanya adalah, "Pergilah kamu, wahai

Musa, maka Tuhanmu akan me,nrbantumu." Hal ini karena Allah tidak

bisa pergi. Ini me,nandakan perlunya jalan keluar jika berita ini dari

orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang menentang

Altah SWT dan Rasul-Nya, maka tidak ada alasan me,nganggapnya
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sebagai ciua untuk mencari jalan keluar, kare,na perkataan mereka

terhadap Allah SWT merupakan ungkapan kekufuran dan kesesatan

mereka.

Disebutkan pula dari Al Miqdad, bahwa ia pernah mengatakan

kepada Rasulullatr SAW kebalikan dari apa yang dikatakan oleh kaum

Musa kepada Musa AS.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11723. Suffan bin Waki menceritakan kepada karri, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepada kami dan Hannad

menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan

kepada karni dari Sufyan, dari Mul&ariq, dari Thariq, bahwa

Al Miqdad berkata kepada Nabi SAW, "Kami tidak

mengatakan seperti yang dikatakan oleh bmi Israil, 'Pergilatr

kamu bereama Tuhanmu dan berperanglah kalian betrdua'."

Akan tetapi kami berkata, 'Pergilah kamu bersarna Tuhanmu

dan berperanglah kalian berdua Katni bersrma kalian ikut
berperang."s3E

11724. Bisyr me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Diceritakan kepada

karni batrwa Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-

sahabatnya pada hari Hudaibiyab, ketika orang-orang

musyrik menghalang ol hadyt dan menghalangr mereka

untuk melaksanakan haji,

#r ryi>t3(J;riJr{ 'ets jt
Bt HR- Al Bukhari dalam tafsir (4609) d21 rmam Ahmad dalam Musnad (5R14,

315).
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"Aht pergi dengan al hadyu, maka sembelihlah ia di

Baitullah."

Al Miqdad bin Al Aswad kemudian berkata ke'pada Nabi

SAW, "Demi Allah, karni tidak seperti orang-orang bani Israil, kare,na

mereka berkata kepada nabi merek4 'Pergilatr karnu bersama

Tuhanmu, lalu berperanglatr kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya

duduk menanti di sini'. Al<an tetapi kami mengatakan, 'Pergilatr

engkau bersama Tuhanmu dan berperanglatr, sesungguhnya kami

bersama kalian ikut berperang'. Ketika sahabat-satrabat Nabi SAW

mendengarkan itu, mereka berturut-ttrnrt mengucapkan dernikian.s3e

Ibnu Abbas, Adh_Dhahhak bin Mazahim, dan sekelompok

orang selain keduanya, berkata, "Mereka me,ngatakan hal ini kepada

Musa AS ketika telah jelas bagi mereka perihal penduduk negeri yang

kuat."

Riwayat-riw ayat y ar;g sesuai de,ngan pendapat tersebut adalah:

11725. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz Al Mufadhdhal bin Khalid berkata:

ubaid bin Salman berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak

berkata: Allah SWT memerintahkan bani Israil berjalan

menuju tanah suci bersama nabi merekq Musa AS. Ketika

mereka telah dekat dengan kota tersebut, Musa berkata

83e As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3149), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Athiyah dzlam Al Muharrir Al Waiiz (2/175),Ibnu Athiyah
berkata, "Qatadah keliru mengenai walf,u turunnya. Ayat tersebut tunrn pada

waktu perang Badar, ketika Rasulullah SAW singgah di Dzafran, sehingga para

sahabat berkata dan Rasulullah bersabda kepada mereki, "Berilah aht isyarat
wahai orang-orang."
Al Miqdad menjelaskan ini secara panjang lebar. Lihat Al Muhanir Al Waiiz
(ut15,176).
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kepada mereka, "Serbulah!" Tetapi mereka menolak dan

ketakutan, sehingga diutuslah 12 orang perrimpin unhrk

melihat keadaan mereka. Mereka lalu kembali dengan

membawa buah-buatran yang beratnya sama dengan bobot
seonmg dari mereka. Penduduk negeri yang kuat tersebut

menyuruh mereka untuk berkata kepada kaum bani Israil,

'Ukurlah kekuatan kaum dan keadaan mereka dengan buatl-

buatran ini!" Mereka pun berkata kepada Mus4 "Pergilatr
kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglatr kalian berdua.

Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini."eo

11726. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr
menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

menceritekan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, riwayat
y*g serupa.e'

ooo

"B qlrata tvlusa r' Y a T ulwrtLu, dku finf,k mcnguas ai lec,zaatli

diriku sqiliri dm saudmal<u. Sebab iat pisahlwtlah antma
l<frnJi ilengan or(mg.orar.g yang torsik ihi."

(Qs. Al Maa'idah 151: Z5l

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/49) dari lbnu Abbas, dan ia
menisbatlramya kcpada Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim"
Ibid.

**', c-c:rcS.6F|i;t ,#JyA6n ALJ,, Ju

ta{t

tat
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Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pernberitatruan dari Allah
tentang perkataan kaum Nabi Musa kepadanya, .l Q {;S- lJG

3:',# Q; r:SS;A 3:; g1 +ii6-qilG €. Gl -qii,, Meretra

berlcata, 'Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya

selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya, larena itu pergilah

lramu bersama Tuhanrnu, dan berperanglah kamu berdua,

sesungguhnya kami hanya fuduk rnenanti di sini saja'." (Qs. Al
Maa'idah [5]:2a).

Me,nde,ngar itu Musa pun marah. Beliau pun berkat4 AL,-;'JG
,it ,; ff ql.1 -{ "Yo Allah, aht tidak menguasai kccuali dirilat
sendiri dan saudaraht.u Maksudnya adalah, "Aku tidak sanggup

membawa seorang pun sesuai keinginanku untuk taat kepada-Mu dan

mengikuti perintah dan larangan-Mu, kecuali diriku se,lrdiri dan

saudaraku." Ini berasal dari perkataan, rB 'ft rrp -ih 'C'qf V
$?j ylrrry malaranya 6f, # jb 'tfi | "Aki, tidak marnpu

melakukan apa- ry a selainnya. "

Maksud fimran-Nya, 'q#i\ fil 6.iei;. i;t "Sebab itu
pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yangfasik itu," adalah,

"Pisahkanlatr antara kami dan mereka dengan kepufusan-Mu, yang

Engkau putuskan antara kami dan mereka, sehingga Engkau

menjauhkan mereka dari kami." Ini berasal dari perkataan, d. '9t j
c;l*l *h y""emaknanya, L:45. 'ri2;'Aku merrisatrkan antara

keduanya." fuga seperti perkataan Ar-Rajiz,

*, ,ts,'oi Ui t1'"*l C.: 6.lJ:;v'*; U

"Ya Tuitanhr, pisahkanlah antara ia dan aht sejauh Engkau

memisahlcan antara dua orang."

*' Bait syair ini ada pada Abu Ubaidah dalam Majaz AI Qur'an (y160), dao Al
Qurthubi dalam tafsir M/128).

-
tj
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Pendapat para ahli takudl sama seperti pendapat kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11727. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklru me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, te,lrtang firman-

Nya, &,r'-rii 2$ c.i€3{. tt$ "Sebab itu pisahkanlah

antara kami dengan orang-orang yangfasik itu," ia berkata,

"Maksudnya adalah, 'Putuskanlah antara aku dengan

metreka'.'&3

11728. Al Mutsanna menceritakan kepadalru, ia berkata: Abdullah

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 'q#ii ,31 C-C.3 €fi. 33iE ,,sebab itu
pisahkanlah antara kami dengan olang-orang yang fasik
iht," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Putuskanlah antara

kami denganme,reka'."

11729. Musa bin Hanm menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, 'Musa
marah ketika kauurnya berkata kepadany4 'Pergilatr kamu

bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua.

Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini'. Ia pun

berseru (atas perbuatan merek4 ,* 
"; 

il 
"f1.1 

-{ 
AL-,s

'q#.ii ,;il 6.: e$. ttt 'Ya Tuhanht, aht tidak

menguasai kcanali dirifu sendiri dan saudaralar Sebab itu

ut Al Muharrir Al Wajiiz (2tl7Q.
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pisahkanlah antara lrami dengan orang-orang yang fasik
rz'. Inilatr keputusan cepat yang diarnbil Musa AS.844

11730. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku mendengar Adh-

Dhahhak berbicara, tentang fi rman-Ny4,.11 6j C4.,{;t
'q#iI "Sebab itu pisahlcanlah antara kami dengan orang-

orang yang fasik itu," ia berkata, "Putuskanlatr antara kami

dengan mereka dan bukakanlah antara kami dengan me,reka."

Demikianlah sernua orang ahan me,ngatakanny4 "Pufuskanlah

antara kami." Oleh karena itu, terdapat keputusan Allah SWT antara ia

dengan mereka untuk menyebut mereka sebagai orang-orang yang

fasik.E45

Maksud firman-Ny4 'q#hii "Orang-orang yang fasik itu,u

addah yang keluar dari keimanan kepada Allah dan kepadanya (Musa

AS) menuju kekafiran kepada Allah serta kepadanya (Musa AS).

Telatr kami tunjukkan batrwa makna fasik adalah keluar dari

sesuatu menuju sesuatu, sehingga tidak perlu dibatras lagi di sini.e6

ooo

Ibid.
rbid.
Lihat tafsir surah Al Baqarah aya/' 26 dan 59.

taa

ta'
ut6
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ju ftl:riJi 4 5r1 
"3 

65 ;* z9 69 j6'

@<Ui(r'AiiE
. Nlah bqfumart,' (J ika dernikian), mala sewrtgulmya
rcgqi itu dilwrartllorrt atas mer:el<t selama empat p"l"h

tah,unr (selana itu) mueka al<frrJbupuur'putf,r
lcebingungan di burni (padm7 Tiih) itu. Mal<n iartgoltl/.ah

l<mw bqsedih lwti !rcmikirl<mr. nasib) or(mg' otcmg y arrg

fasik iau"

(Qt. Al Maa'idah I5l:26)

Takwil lirman Allah: 5tt4-'&'*;i1#'f!qtg i6
,riJi q (Altah berfirman, "Piht demihianJ, maka sesungguhnya

negeri ita dihorumkan atas mereka selama empat puluh tahun,

[selama ituJ mereka akan berputar-putar hebingungan di bumi

[padang fiih] ita)

Abu Ja'fer berkata: Para atrli takwil berbeda pendapat

te,ntang me-nas hab-kan lafaz:h'r#rt.

sebagian ahli talnMil berpendapat bahwa yang me-zashab-kaa

adalatr firman-Nya, tg "Diharamkan. " Allah SWT meng[aramkan

kepada kaum yang be,l:naksiat dan mene'lrtang perintah-Nya di antara

kaum Musa dan menolak memerangi penduduk negeri yang kuat,

memasuki negeri itu selama 40 tahun. Kemudian Dia

me,naklullkannya untgk mereka, menjadikannya sebagai ternpat

tinggal mereka, dan menghancurkan penduduk negeri yang kuat

--l_on 'I-
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setelah mereka me,meranginya, setelah selesai 40 tahun, dan keluar

dari padang Tiih.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

ll73l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi
Ja'far me,nceritakan kepada kami dari bapakny4 dari Ar-
Rabi, ia berkata: Itu karena perkataan mereka kepadanya,

dan Musa menyeru kepada mereka. Oleh karena itu, Allatr
mewahyukan kepada Musa bahwa tanah suci itu, i.& 

tt!

tiriil ;A ig ,,li {i',-;"_:-il c 5#_ fu '+S
'Diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun,

(selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di
bumi (padang TiU itu. Maka janganlah kamu bersedih hati
(memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu. " Padawaktu

itu, mereka seperti yang diceritakan" berjumlah 600 ribu
korban tewas, dan Dia menjadikan mereka sebagai orang-

orang yang fasik karena kemaksiatan mereka. Oleh karena

itu, mereka tinggal selama 40 tatrun dengan jarak 6 farsakh

(sekitar 8 km) atau kurang dari itu, yang setiap harinya

mereka berjalan berputar-putar untuk bisa keluar, namun

tetap saja kerrbali ke rumatr yang mereka tinggalkan.

Mereka kerrudian mengeluh kepada Musa tentang kejadian

tersebut. Lalu difurunkan untuk mereka manna darr salwa,

mereka diberi pakaian untuk dikenakan. Kemudian pemuda

menjadi dewasa, demikian juga bentuk tubuhnya. Musa pun

meminta kepada Allah unhrk menrberi mereka minum,

kemudian ia diberi batu Thur, yakni batu putih, yang jika
kaum mernukul dengan tongkatnya, maka alcan keluar 12
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mata air, unfuk masing-masing keturunan terdapat satu mata

air. Tiap-tiap keturunan telatr mengetahui te,rnpat

Kemudian berlalu masa 40 tahun sebagai siksa atas

kedurhakaan mereka. Allah mernberi wahyu kepada Musa

untuk me,merintahkan mereka berjatan ke tanatr suci, karena

Allah telah menjanjikan mereka akan dapat me,ngalatrkan

musuh merek4 dan apabila mereka telah sampai di masjid,

hendaklah segera mendatangi pgru dan bersujud jika
memasukinya sarnbil me'ngucapkan, ry "Bebaskanlah kami

dari dosa."

Perkataan iL; -*pakan pernyataan agar dosadosa mereka

diampuni. Namun, kebanyakao mereka menolak dan

666!anqFan& serta justnr sujud dengan pipi mereka sambil

berkata' ela;- "n{i gandttm." Allah SWT prm berfirman,

;5 E,,-sii i, *'3 W 6-5i J:ti 'Latu orans-orans

yang zhalim mengganti perintah dengan (mengerjakan) yang

tidak diperintahkan kepada mereka," hingga firrran-Nya,

5: "i- tlg q "Karena mereka berbuat fasik." (Qs. Al
Baqarah l2!:59).u7

Atrli takrril lain berpendapat batrwa yang me-nashab-kan

lafazh 'r#"1 adalah firman-Nya, ,$1ii A- 511-5- "(selama itu)

mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi (padang TiiA itu."

Mereka berkata, 'Maknanya adalah, 'Allah berfirman bahwa

tanah suci itu diharamkan bagi mereka untuk selamanya, dan mereka

akan berputar-putar kebingungan di padang Tiih itu."

w Kami tidak renem*an atsar ini dalamlit€raturkami.
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Mereka (para ahli takwil tersebuQ berkat4 "Tidak seorang pun
di antara mereka yang berkat4 el 5i6'ti+-Vr; €, G,i-t7ifi 6 Cy

3:'S €ji i:y -5$ 3:; 'Kami setrati-setrali tidak at<an

memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya,

lrnrena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu

berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini sa,l'a', (Qs.

Al Maa'idah [5]: 24) me,masukiny4 karena Allah SWT telatr

mengharamkannya untuk mereka. "
Mereka menarnbahkan bahwa di antara kaum tersebut yang

masuk adalah Yosua dan Kaleb, yang berkata kepada mereka, W'j'4* K+Wii;'i g"'oA?{syr;w,$ 4q it6
"Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang (kota) itu, makn bila
lramu memasubinya niscaya kamu akan menang." (Qs. Al Maa'idatr

[5]:23) dan anak-anak fteturunan) yang Allatr haramkan bagi mereka

untuk merrasukinya Jadi, Allah membuat mereka berputar-putar di
padang Tiih, dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11732. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sulaiman bin Harb me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Hilal menceritakan kepada kami dari eatadah,
tentang firman-Ny4 ;* ,;p qtE "Matra sesungguhnya

negeri itu diharamkan atas merela," ia berkata, "Maksud-
nya adalah selamanya."s48

11733. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Hilal menceritakan kepada kami dari Qatadalu tentang

u8 As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3tsl), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir, serta Ibnu Jauzi dalamZrd Al Masir @329).
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firman-Nya, 
";";1i1 C 5#- "(Selama itu) mereka akan

berputar-putar kcbingungan di bumi (padang Tiih) itu," ia
berkata, "Maksudnya adalah 40 tahun."sae

11734. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muslim

bin Ibralrim menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

An-Nahvri menceritakan kepada kami, ia berkata: Az-Ztbat
bin Al Khurait menceritakan ke,padaku dari Ikrimah, te,lrtang

firman-Nya, *:{1 c 54 U '1qry|,5 a& i19 qrg

"Maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka

selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan

berputar-putar kcbingungan di bumi (padang Tiih) itu," ia
berkat4 "Maksudnya adalah larangan berputar-putar di

padang Tiih."8so

1L735. Musa bin Hanur menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr

bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

me,nceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: "Musa

marah kepada kaumnya, maka ia menyeru kepada merek4

sambil berkata, 6j€$. ilEW ,4 JliUrl -S 
Al,.;'

'$#ji ,ji| 'Ya Tuhanht, ahr tidak menguasai treanali

dirilil sendiri dan saudaralan'. (Qs. Al Maa'idatr [5]: 25)

Allah lalu berfirman,,l64-'e '65 ;n6rJ9 qtg

,r:JI 'Maka sesungguhnya negeri itu dih-aramkan atas

merelrn selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan

berputar-putar kcbingungan di bumi (padang Tiih) itu,"

ketika mereka berada di padang Tiih. Musa alihimya

menyesal. Kaum yang taat kepadanya ke,mudian mendatangi

u' Ibid.ts Ibnu latzi ddamTad Al Mair (2R29).
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dan bertanya kepadanya, 'Apa yang kamu lakukan kepada

kami, watrai Musa?' Ketika mereka dapat keluar dari padang

Tiih, dimunculkanlah manna dan salwa, dan mereka

memakan sayur-sayu.ran. Musa lalu menemui Og, ia (Musa)

meloncat ke udara setinggi 10 hasta --dan tongkat Musa

sepanjang l0 hasta- juga tinggi perawakan Og juga 10

hast4 lalu tongkat itu me,ngenai kaki Og hingga

membunuhnya. Tidak ada yang tersisa dari orang-orang yang

menolak me,rnasuki negeri orang-orang yang kuat bersama

Musa kecuali terbunutr dan tidak menyaksikan

penaklukannya.

Ke,rnudian ketika telatr berlalu 40 tahuru Allah mengutus

Yozua bin Nun sebagai nabi, ke,mudian ia me,ngabarkan

batrwa ia adalah nabi, dan Allah telah mernerintahkannya

untuk mernerangi orang-orang yang kuat. Mereka akhirnya

me,rnbaitnya dan percaya kepadanya. Ia pun me,nyerbu

orang-orang yang larat dan dapat mengalatrkan mereka.

Kaun yang tersisa dari Bani Israil berkumpul di leher

seseoftmg yang mereka pukul, namun tidak sampai

memufuskannya.ssl

11736. Abdul Karim bin Al Haitsarn me,nceritakan kepadaku, ia

berkata: Ibratrim bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Sa'id berkata dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Ketika Musa menyeru, Allah berfirman, ;* ,;9 qtg

.;".i'i|c5#-'e'45'Makarounggihnyanegeriitu
85t Atsar ini terdapat dalam Tarikh Ath-Thabari secara terpisalU saryai

perkaaannya, 'Dan tidak menyaksikan penaklukan" terdapat dalam Taril:h Ath-
Thabai (11256), dan sisa atsar laimya terdapat dalam (l/259 ,2ffi).
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diharamlcan atas merelca selama empat puluh tahun, (selama

itu) mereka alcan berputar-putar kebingungan di bumi

(padang Tiih) itu," ia berkata, "Mereka pun memasuki

padang Tiih, dan semua orang yang memasuki padang Tiih
di antara orang-orang yang berurrur lebih dari 20 tatnrn,

di padang Tiih.'

Ia berkata, "Musa meninggal di padang Tiih, se,mentara

Harun telah meninggal sebelumnya. "

Ia berkat4 "Mereka tinggal di padang Tiih selama 40 tatrun,

dan Yosua bin Nun serta orang yang masih hidup, memasuki

negeri yang kuat tersebut, sampai aktrimya

menaklukkannya.8s2

11737. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, bahwa Allah SWT berfirman,

-;"-:Ji Q 5#-'e '65 ;t 't;g qrg uMatra

sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama

empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar

kebingungan di bumi (padang Tith) itu," batrwa negeri itu
diharamkan atas merek4 sehingga mereka tidak akan pernah

mencapai negeri itu dan hanya berputar-putar saja selama 40

tatrun.

Disebutkan kepada kami bahwa Musa AS wafat pada usia 40

tahun, dan tidak ada yang memasuki Baitul Maqdis kecuali

t" Ath-Thabari dale Tm*tt (1D59).
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anak-anak mereka dan dua omng yang berkata sebagaimana

tercantum dalam ayat.853

11738. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia
berkata: Sebagian ahli kitab sebelum Al Qur'an
me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ketika bani Israil

durhaka kepada nabi mereka dan hendak me,ncelakai Kaleb

dan Yosu4 ketika keduanya menrerintahkan mereka untuk
menyerbu penduduk negeri yang kuat, dan mengatakan apa

yang keduanya katakan, nampaklah keagurgan Allah de,ngan

awan di pintu Qubbah Az-Zvmar untuk semua bani Israil.
Allah SWT pun berfirman ke,pada Musa, "Sampai kapan

bangsa ini durhaka kepada-Ku, dan sampai kapan mereka

tidak mempercayai ayat-ayat yang Aku berikan di antara

mereka? Aku me,matikan dan mecrbinasakan mereka, serta

me,lrjadikan untukmu bangsa yang lebih keras dari mereka."

Musa menjawab, "Penduduk negeri ini, yang telatr Engkau

keluarkan dengan kekuatan-Mu, dan penghuni negeri-negeri

yang lain, yang telah mendengar bahwa Engkau adalatl

Tuhan bagi merekq kalau saja Engkau binasakan seluruh

penghuni negeri itu bagaikan Engkau binasakan satu orang

saj4 maka mereka akan berkata: "Sesungguhnya bangsa ini
binasa karena seseorang yang tidak bisa memasu}kan

mereka ke negeri yang diperuntukkan bagi mereka." Dengan

dernikian kebinasaan itu tidak akan membawa arti,

melainkan tambahlatr banfuan-Mu, perbesarlatr ganjaran-Mu

wahai Tuhanku sebagaimana Engkau pernah katakan kepada

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/52), dan ia menisbatkannya ke,pada
Ibnu Jarir serta Ibnu Al Mundzir, dan Ath-Thabari dalam Tarikh (ll21g).
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mereka Sesungguhnya Engkau Dzat yang Maha penyabar,

yang banyak melimpahkan nikmat, dan Engkau Maha
Mengampuni dosa-dosa dan tidak membinasakan, juga

Engkau dapat memelihara nenek-moyang mereka dan

ketunrnannya hingga tiga, atau empat generasi berikutnya.
Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa penduduk negeri ini,
dengan mernberikan limpatran nilonat-Mu, sebagaimana

Engkau se,nantiasa mengampuni mereka sejak Engkau
keluarkan mereka dari negeri ini hingga saal ini."

Allah SWT kemudian merrberikan jawaban kepada Musa AS,
uAku telah mengampuni mereka dengan kalimatnu, tetapi Aku Matra

Hidup, dan Al<u telah memenuhi bumi selunrhnya dengan keterpujian-

Ku. Kaum yang telah melihat keterpujian-Ku dan ayat-Ku tidak
melihat yang telatr Aku perbuat di negeri Mesir dan di sebuah padang.

Mereka -*6ur[akai-Ku sepuluh kali dan tidak taat kepada-Ku.

Mereka tidak dapat melihat ke bumi yang Aku ciptakan untuk leluhur
merek4 drn siapapun yang mernbuat-Ku marah, tidak akan dapat

melihatrya Adapun hamba-Ku Kaleb, yang rohnya bersama-Ku dan

mengikuti keinginan-Ku, maka Akulah yang memasukkannya ke
negeri yang ia masuki, dan mereka melihatrya di belakangnya'.

Se,lnentara itu, keturunan Amalik dan Kan'an, duduk-duduk
saja di gurung, dan jika telah pagi maka mereka berangkat ke sebuatr

padang di jalan laut Suf."Es

Allatl lalu memberikan kalarn-Nya kepada Musa dan Harun,
serta berfirman kepada keduany4 "sampai kapan orang-orang yang

buruk itu selalu membisiki hal-hal busuk pasa penduduk ini? Sungguh

s Telnk Qalanm" Lihat Mu'ian At Bulfun(cntri: vj).
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Aku me,nde,ngar bisikan Bani Israil." Dia berfirman, "Aku akan

lakukan terhadap kalian apa yang Aku katakan kepada kalian. Kalian

hendalcrya takut mayit kalian akan berada di padang ini, dan kalian

mengumpulkan anak-anak lelaki yang berusia 20 tahun dan yang

lebih, kare,na kalian mernbisil<kan kepada-Ku. Oleh karena itu,

janganlah kalian masuk ke tanah suci yang telah Aku bentangkan

untuk kalian, dan janganlah salatr seomng dari kalian me,masukinya

selain Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Beban berat kalian

adatah ghanimah. Keturunan kalian saat ini yang tidak mengetahui

antara yang baik dan yang buruk, Aku kenalkan pada tanah itu, yang

Aku inginkan untuk mereka" dan mayit mereka berguguran di padang

ini. Kalian juga berputar-putar kebingungan di sebuah padang de,ngan

perhitungan hari tanah suci yang kalian amati selama 40 hari, yang

setiap harinya me,nempati safu tahun. Sedangkan kalian mati dengan

dosa kalian selama 40 tahun, dan kalian mengetahui bahwa kalian

membisil&an di kaki-Ku batrwa Aku adalah Allah yang telatr

menjadikan kelompok ini, kelompok bani Israil, yang menjanjikan

kaki-Ku untuk berputar-putar di sebuah padang di mana mereka

meninggal."

Adapun kelompok yang diutus oleh Musa untuk mengintai

negeri yang kuat itu, ke,mudian menakut-nakuti penduduk dan

menyebarkan berita yang buruk, mereka semua mati secara tiba-tiba,

hanya Yosua dan Kaleb bin Yefune yang masih hidup dari kelompok

itu.

Ketika Musa AS membacakan kalam ini kepada Bani Israil,

bangsa itu sangat bersedih. Kemudian pagr-pagr mereka me,lruju

puncak gunung dan berkata, "Kita me,ndaki tanah yang disebutkan

oleh Yang Matra Tingg, dan kami telah berbuat kesalatran." Musa lalu
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berkata kepada merek4 "Janganlah kalian menganggap kalam Allatr
karena itu, tidak benar apa yang kalian lakukan itu, dan janganlah

kalian mendaki, karena Allah tidak bersama kalian. Sekarang kalian

tercerai-berai di kaki musuh kalian karena keturunan Amalik dan

Kan'an di hadapan kalian. Ianganlah kalian berperang, karena kalian

telah berpaling dari Allah, sehingga Allah tidak lagi bersama kalian."

Mereka lalu me,ndaki gunung, dan Tabut yang di dalarnnya

terdapat perjanjian Allah SWT dan Musa di tanah tandus belum sima

dari kematr, sehingga keturunan Amalik dan Kan'an turun di kebun itu
dan mereka kesakitan, terusir dan mati. Kernudian Allah SWT

membuat mereka bingung di padang Tiih selaura 40 tahun dengan

kedurhakaan, sehingga binasalah orang yang melakukan maksiat

kepada Allatr.

Ketika anak-anak muda telah tumbuh menjadi dewasa dan

orangtua-orangtua mereka binasa, serta berlalu waktu 40 tahun (saat

mereka berputar-putar di padang Tiih), Musa berjalan dan bersamanya

Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Sebagaimana yang diduga oleh

Maryam puteri Imran, saudara peremprum Musa dan Harun, yang

kedunya memiliki hubungan ipar. Yosua bin Nun sampai ke Yeri}fio,
di kalangan bani Israil, kemudian ia masuk bersama mereka dan

mernbunuh orang-orang kuat yang ada di dalamny4 lalu Musa

memasukinya bersama bani Israil. Ia kemudian tinggal di dalamnya

selama kurun waktu yang dikehendaki Allatr, dan Allah lalu mencabut

nyawanya. Kuburannya pun tidak diketahui oleh seorang makhluk
pun.E55

85s Al Bidayah wa An-Nihayah (11275) d^t Al Ishhaah (14) dari Safar Al Adad,
Perjanjian Iama.
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Abu Jarfar berkata: Pendapat yang paling benar menurutku

adalatr yang mengatakan bahwa ';brt di-nashab-kan oleh i;V,
sedangkan firman-Nyq 'e '*;5 i* ,;3 "Diharamkan atas

mereka selama empat puluh tahun," dimaknai dengan semua kaum

Musa, bukan sebagiannya saja, karena Allah menyatakannya dalam

bentuk umum dan tidak mengthususkan sebagiannya saja.

Allah telah me,menuhi janji dengan siksa, maka mereka

berputar-putar kebingungan di padang Tiih selama 40 tahun dan

diharamkanme,masuki tanah suci. Oleh kare, a itu, tidak seorang pun

memastrkinya, baik anak kecil maupun omng dewasa, orang shalih

maupun orang tidak shalih, hingga beralfiir taturn saat Allalt

mengharamkan mereka untuk me,lnasukinya. Lalu diizinkan bagi

orang yang tersisa di antara mereka, dan ketunrnarmya memasukinya

bersama Nabiyullah Musa dan dua omng yang Allah berikan nilonat

kepada keduanya. Kemudian Musa AS menaklukkan negeri orang

kuat, yang didatlului oleh Yosua. Ini kare,na kesepakatan para ahli

kisah-kisah agatna sebelum Islam, bahwa Og bin Anaq dibunuh oleh

Musa AS.

Seandainya pembunuhannya terjadi sebelum kembalinya di

padang Tiih, sedangkan ia orang yang paling kuat di antara penduduk

negeri yang kuat, maka bani Israil tidak akan mengeluh telrtang

penduduk negeri yang kuat, akan tetapi itu insya Allah terjadi qetelah

lenyapnya umat yang mengeluh dan durhaka kepada Tuhannya, serta

menolak memasuki negeri orang yang kuat. Setelahny4 para atrli

kisatr-kisatr agama sebelum Islarn sepakat bahwa Bal'am bin Ba'ur

termasuk orang yang me,mbantu penduduk negeri yang kuat untuk

menhalatrkan Musa. Dan hal ini tidak mungkin terjadi, karena kaum

Musa menolak memerangi dan melawan mereka. Bantuan ada apabila
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diperlukan, bagaimana akan ada bantuan jika yang mernerlukannya

pun tidah ada.

11739. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an

me,nceritahan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Nau{, ia
berkata, '?anjang tempat tidur Og adalah 800 hastq tingg
Musa adalah 10 hast4 dan panjang tongkatnya adalah l0
hasta. Ia meloncat ke udara setinggi l0 hasta. Ia merrukul

Og dan me,ngenai mata kakinya, kemudian ia terjatuh dan

tewas. Ia lalu menjadi jerrbatan yang dilewati manusia.856

11740. Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Athiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Qais
me,nceritakan ke,pada kami dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin
Jubair, dad Ibnu Abbas, ia berkata, "Tongkat Musa

panjangnya l0 hast4 Musa meloncat setinggi l0 hasta, dan

tingg perawakan Musa sendiri adalah 10 hasta, Musa

meloncat lalu memukulkan tongkatnya dan menge,nai mata

kaki Og, hingga ia terbunuh. Ia lalu menjadi jelnbatan bagi

penduduk sekitar sungai Nil selama setahun.EsT

Makna firman-Ny4 ,-;".fil A $$-"Merelca akan berputar-

putar lrebingungan di bumi (padang Tiih) itu," maksudnya adalah

mereka bingung dan tersesat. Orang yang tersesat dari jalan yang

benar disebut orang yang kebingungan. Kebingungan mereka ditandai

dengan kenyataan bahwa selama 40 tahun pada setiap pag hari,

mereka bersusah payah dengan jarak 6 farsakh untuk mencoba keluar,

ts Ath-Thabari dala,t Tarilch (1t257).

"' Ibid.



namun pada sore harinya mereka kembali ke

berangkat.
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tempat mereka

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

ll74l. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Abi
Ja'far me,lrceritakan kepada kami dari bapakrya dari Ar-
Rabi.85E

11742. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, ia berkata, 'Bani Israil berputar-putar kebingungan

selama 40 tahun, pada pagr hari sampai sore hari, dan pada

sore hari sampai pagi hari, terus berputar-putar dalam

kebingrmgannya.sse

Takwil lirman Allah: <42,,s;l ,fii iF ;U {i (ao*o
janganlah kamu benedih hati [memikirkan nasibJ orangerang
yangfasih ita)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nye .|"i5 $ ,,Maka

janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib),' adalah,

"Janganlah kamu bersedih. "

Dikatakaru tiii 'u '*( lii ,r?l ,?t rii ;o ",tli ;1
"Fulan bersedih karena demikian," dan, "Aku telah bersedih karena

begini." Juga perkataan Imru'ul Qais,

Ath-Thabari dalamTarilrt OD57) dan As-Suyuthi d^lamAd-Dun Al Mantsur
(3/53).
Ibnu Athiyah dalamAl Muharir Al Wajiz (U77).

t5t

8t9
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,dJ24 ;t W t ri'rr; W * o; A. Gij
" Kendaraan sahabat-sahabatht berhenti bersama srya,

sambil berkata, 'Janganlah bersedih', dan ia berbasa-basi."

Selaras dengan pendapat kami adalah pendapat para ahli

takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11743. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatl
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr
menceritakan kepadaku dari AIi, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 'Maka janganlah kamu bersedih hati
(memikirkan nasib)," ia berkat4 'Maksudnya adalah,

'Janganlah karnu sedih'."get

ll7M. Musa menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr menceritakan

kepada ftami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami
dari As-Suddi, tentang firman-Ny4 4fi & ;U {I
<41i1i( "Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan

nas@ orang-orang yang fasik itu," ia berkat4 "Ketika
mereka tertimpa kebingungan, Musa AS me,nyesal. Allah
lalu memberinya wahyu, <4+1il ,'A iF ;,U f, 'Maka

Bait syair ini terdapat dalern Diwan Imu'ul Qais, dalam mu'allaq-tya yarrg
teftenal dengan judul cg tt dari al bahr ath-tlnwil.

,rutt artinya kendaraan. Bentuk tunggalnya adalah +Ir, yang berasal dari lafazh

,Lltl yang rnaknanya adalah "melipat" perjalanan (menjadi pende$. Dalam syair
ini berarti, "Mereka berhenti dengan kendaraan mereka dnn memerintahkannya
untuk bersabar serta relaranpya unhrk putus asa.Lihat Diwan (31).
Al Bulfrari d^laa Shahih, bab: Tafsir surah Al A'raaf, serta As-Suyuthi dalam
Ad-Dun Al Mantsur (3153), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir serta Ibnu
Abi Hatim. Syaikhnya menolaknya dalamAl Adzamah.
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janganlah karnu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-

orang yang fasik i/z'. Maksudnya adalatr, Allah berfirman,

'Janganlatr kamu bersedih atas kaum yang Aku sebut fasik'.

Dia pun akhirnya tidak bersedih lrgr.tu'

qJ Jr'W ff. :, \.;' iL F\iir*S)'V ;* fiV

lris'ntiit J#_t3y36 "erc;* 
JG, r{('b, s"i- { 5

"Cqital<mtlahl<epadn merela ldsdh l<c&n Putra AdfirJ
(Habil dnrJ Qabil) mernmrt yorlrg sebenmnya,lcBtilca

l<edwry a mernp u sanrb olhl<frrr l(r;nb an, maka diterlma dmi
salah seucmg dmi mqelaber&n (Habil) dnrr dnnk

iliterhw dari yang lain (Qabil) . Ia berl<au (Qabil) , 'Al<u

Dasti menrbwwlmru!' Berl<ata Habil, 'Sesznggzhny a Nlah
hmya nensima (lcorbarr) dmi orang.or(mg yolng

bqtakwa'."

(Qs. Al Maa'idah [512 27)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirrran kepada Nabi

Muhammad SAW, *Ceritakanlah kepada orang-orang Yatrudi yang

hendak mencelakai kalian, yalcni kamu dan sahabat-sahabatmu,

beritahukan kepada mereka te,lrtang siksa akibat berbuat zhalim dan

rc A,th-thabari dzltm Tarit:h (11256).
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menipu, serta buruknya akibat penglrhianatans63 dan melanggar janji,

serta apa balasan bagi orang yang mengingkari dan pahala memenuhi

janji? Dua anak Adam (Habil dan Qabil) diminta untuk memilih, dan

apa akibat dari taat dan memenuhi janji Tuhan di antara keduanya?

Selain itu, apa akibat dari tidak memenuhi janji Tuhan di antara

keduanya? Hendaklah orang-orang Yahudi menyadari akibat dari

penglhianatan mereka, dan pelanggaran mereka terhadap janji yang

telah dibuat antara kamu dan merek4 juga akibat niat mereka untuk

mencelakaimu dan satrabat-sahabatnu. Bagimu dan mereka terdapat

pahala dan balasan yang besar atas perre,nuhan janji yang Aku berikan

kepada yang terbunuh, yang mememuhi janjinya di antara dua anak

Adam, dan Aku menyiksa yang membunuh serta yang melanggar

janjinya sebagai balasan yang setimpal unhrknya."

Para atrli takrilil berbeda pendapat tentang sebab persembahan

Kurban dua anak Adam, sebab penerimaan Allah kepada yang

Kurbannya diterima" dan siapa dua orang yang mengadakan

persembahan tersebut?

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa persembatran adalah

perintatr Allah kepada keduanya. Sebab diterimanya Kurban adalah

kare,na ia mengurbankan hartanya yang baik, sedangkan sebab tidak

diterimanya Kurban adalah karena ia mengkurbakan hartanya yang

buruk. Adapun dua orang yang berkurban tersebut adalah dua anak

Adam, anak kandun$yq yaitu Habil dan Qabil.

Riwayat-riwayat yang sesuai de,ngan pe,ndapat tersebut adalah:

ffi Lisan Al Arab (enni: p).



TCstuAh:Ihatui

11745. Al Mutsanna bin Ibratrim me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin

Abi Jafar menceritakan kepada kami dari Hisyarn bin Sa'd,

dari Ismail bin Rafi, ia berkata, '"Telatr sampai kepadaktt

batrwa ketika dua anak Adam diperintahkan untuk

berl:urban, salah satunya adalah pemilik kanrbing, ia

mengembangbiakkannya, ia mencintainy4 hingga ia

memuliakannya pada malam hari. Ia mengge,ndongnya di

punggungnya karena cintanya, hingga tidak ada lagi harta

yang lebih ia cintai. Ketika ia diperintahkan untuk

berkurban, ia me,ngurbankannya kepada Allah, maka Allah

me,nerimanya dan masih menggenrbalakannya di surg4

sampai menjadi tebusan anak Ibratrim A5.864

11746. Ibnu Basysyar me,nceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada karri, ia berkata:

Auf menceritakan kepada kami dari Abu Al Mughirah, dari

Abdullah bin Amr, ia berkata, "Dua anak Adam yang

mernberikan persembatran Kurban, yang salah satunya

diterima dan yang satunya tagi tidak. Salah satunya adalatt

pemilik ladang dan yang lairmya pemilik kambing.

Keduanya diperintatrkan untuk me,rnberikan persembatran

Kurban. Pemilik kambing me,lnberikan Kurban de'ngan

karrbingrrya yang pding bagus, gemuk, dan sehat,

sedangkan pe,milik ladang memberikan Kurban dengan hasil

tanauran yang paling buruk dan rusak. Allah menerima

Kurban pemilik kambing dan tidak menerima Kurban

ffi Ibnu Katsir dalamtafsir (5/163).



$nahNIuIaa'iilah

pemilik ladang. Kisah keduanya diceritakan oleh Allatr
dalarn kitab-Nya."

Ia berkat4 *Demi Allah, yang terbunuh adalah lebih kuat di
antara kedua orang tersebut, akan tetapi ia terhalang unfuk
melakukan dosa mencelakai saudaranya. "865

Ahli taloril lain berpendapat bahwa masalahnya bukanlah
perintatr Allah kepada keduanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11747. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklsu me,nceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalcny4 dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Masalahnya adalah, tidak ada orang miskin untuk diberi
sedekah oleh keduanya, dan Kurban merupakan

perse,rnbahan yang diberikan oleh seseorang. Ketika dua

anak Adam sedang duduk, tiba-tiba keduanya berkat4
'Seandainya kita memberikan perselrrbahan! Jika seseorang

memberikan Kurban kemudian Allah meridhainya, maka
Allah mengutus api untuk memakanny4 ftrnun jika Allah
tidak meridhainya maka api tidak muncul. Keduanya lalu
mempersembahkan Kurban. Salah seorang adalah

penggembala dan yang lainnya adalah petani. Penggembala

berkurban dengan kambingnya yang paling baik dan gemuk,

sementara petani berkurban dengan hasil tanamannya yang

*' Ath-Thabari dalarn Tariktr (l/95) dan As-Suyrthi da,tern Ad-Durr Al Mantsur
(3/5s).
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buruk. Kemudian api datang dan turun di antara keduanya,

lalu api tersebut menelan kanrbing dan me,lnbiarkan hasil

tanartan. Salatr seorang anak Adam lalu berkata kepada

saudaranya, 'Apakatr kamu akan berjalan di hadapan oftmg-

orang, padatral mereka memgetahui bahwa kamu telatr

berkurban dan diterima" sedangkan Kubanku ditolak?

Tidak, demi Allah, orang-onmg tidak boleh melihatku dan

melihatuu sedangkan kamu lebih baik dariku!' Ia lalu

berkata, 'Aku alcan membunuhmu!' Saudaranya bertanya,

'Apa salahku, Allah hanya menerima dari orang-orang yang

betrtalftva'.'t6

1L748. Muhammad bin Amr me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:

Ashim menceritakan kepada [ami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih

menceritakan kepada kami dari Mujahi4 te,ntang firman-

Nyq K;.3 (.5 iy 'xett*a lcedttanya mempersembahkan

Kurban," ia berkata, "Maksudnya adalah dua anak kandug

Adam, yakni Habil dan Qabil. Salah seorang dari keduanya

merrperse, bahkan karnbing dan yang lairurya

me,mperse,mbahkan sayuran. Ke,mudian pemilik kambing

diterima Kurbannya, lalu saudaranya me,mbunubnya. "sT

L1749. Al Mutsanna menceritakan kepadakq ia berkata: Abu

Hudzaifatr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

w lbid.s7 As-Suyuthi ddam Ad-Dan Al Mantsur (3/56), don ia menisbatkannya kepada

Abd bin Humai4 Ibnu Jarh, serta Ibnu Al Mundzir, dan Mujahid dalarn tafsir
(306).
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menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahi4 riwayat yang sama.868

11750. AI Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an menceritakan

kepada kami dari Manshur, dari Mujahi4 tentang firman-

Nya, ffi (; il i:,fr1iit; ei'Y; ;r* Sg 'cuitokantah
lrqada mereka kisah kcdua putra Adam (Habil dan Qabil)
menurttt yang sebenarrqru, kctika kcduanya

mempersembahkan Ktrban," ia berkat4 "Habil dan Qabil.
Habil berkurban de,lrgan seekor kanrbing yang paling baik,

sedangkan Qabil berkurban dengan hasil ladangnya."

Ia berkata, "Api melahap kambing dan tidak memakan hasil

ladans makq 'u451 ';, X'l 'ii{i- Gy'SE 
-St1ii\i $ 'ra

berkata (Qabil), "Aht pasti membunuhmulo Berkata Habil,

"Sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-

orang yang bertabva.'E6e

11751. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan kepada kami, ia berkata: Seseorang mendengar

Mujatrid berbicara tentang firman-Nya, iill dl'V ;-r* gv
(C.it6? ''Le{U"Ceritakanlah kepada mereka kisah lcedua

putra Adam (Habil dan Qabil) menurtt yang sebenarnya,

letil(a keduanya mernpersembahkan Kurban," ia berkat4

"Maksudnya adalah Habil dan Qabil, anak kandutg Adam.

Keduanya berkurban. Salah satunya berkurban de'lrgan

kambingnya, sedangkan yang lain berkurban dengan

sayuran, dan pemilik karnbinglah yang diterima kurbannya.

w lbid.* Ibid.
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Kemudian ia berkata kepada saudaranya' 'Aku akan

me,nrbunuhmu!' Kemudian ia me,lnbunubnya. Allah lalu

mengikat salah satu kakinya dengan betisnya sarnpai ke

pahanya sanrpai Hari Kiamat, dan menjadikan wajahnya

menghadap ke matahari kemanaprur ia (matatrari) berputar.

Ia dikelilingi pagar salju pada musim dingin dan dikelilingi

pagar api pada musim panas. Ia juga dijaga tujuh ,1a[eikat,

ketika salah seorang malaikat P€rg, maka malaikat yang

lafurnya akan datang. "t'o

11752. Su&an menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari SuSan. (C) Hannad

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Waki menceritakan

kepada kami dari Suffan, dari Abdullah bin Utsman bin

Khaitsam, dari Mujatrid, dari Ibnu Abbas, te,ntang firman-

Nyr, Fj c, i3 b',W6G. :, (:; +eJ\iit; e'i'V ;r* :Sv

?9t A S;ii- "Ceritakantah kcpada mereka kisah kedua

putna Adam (Habil dan Qabil) menuntt yang sebenarnya,

tetika keduanya mempersembahkan Kurban, maka diterima

dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak

diteima dari yang lain (Qabil), " ia berkata, "Orang yang

satu berkurban kambing gbas, sedangkan yang satunya lagi

berkurban dengan makanan yang sudah busuk. Salah satunya

lalu Kurbannya diterima."

Ia berkata, "Kurban yang diterima adalatr Kurban pemilik

kanrbing, sedangkan yang satunya lagi tidak diterima."ETl

Ad-Dun Al Man*ur Ql56).
Ad-Dun Al Manuur (1157,57).

870
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11753. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firnan-Ny4 e',W K3 {"; lyiff1i.,t; ei'V A!':SV
*9t i" S$f- d; q.;3 "Ceritakanlah kcpada mereka kisah

kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menunrt yang

sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan Kurban,

maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua

(Habil) dan tidak diterima dai yang lain (Qabil)," bahwa

maksudnya adalah dua anak Adam, diterima dari salah

satunya dan tidak diterima dari yang lainnya.872

11754. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatt

me,nceritakan kepada kami dari Fudhail bin Malzuq, dari

Athiyalu tentang firman-Nya, {U $t; $i t ;r1' 'i:tS

"Ceritaknnlah kepada mereka kisah ke&m putra Adam

(Habil dan Qabil) menurat yang sebenarnya," ia berkata,

"Nama salah satu dari keduanya adalah Qabil, dan yang

satunya lagi adalatr Habil. Salah satunya perrilik kambing

dan yang satunya lagi pemilik ladang. Ia me'ngurbankan

karnbingnya yang paling ideal hamilnya, sedangkan yang

satunya lagi b€rtu6an de,lrgan hasil ladangnya )rang paling

buruk."

Ia berkate "Api pun turun, kernudian me,makan kambing

" yang hamil. Ia (pemilik ladang) lalu berkata kepada

saudaranya,'Aku akan membtmtrhmu'."&3

Ibid.
Ath-Thabari dalam Tarikh (lM).

t72
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11755. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari

sebagian ahli kitab awal (sebelum Al Qur'an), bahwa Adam

memerintalrkan analanya, QSil, unhrk menikahi saudara

kembar Habil, dan me'merintahkan Habit untuk menikatri

saudara kembar Qabil. Habil menerima dan ridha dengan

keputusan tersebut, sedangkan Qabil menolak dan merasa

keberatan, enggan terhadap saudara ke,mbar perexmpum

Habil dan lebih menyukai saudara ke,rnbar perempuannya. Ia

pun berkata, "Kami dilahirkan di surga, sedangkan mereka

berdua dilahirkan di dunia, maka aku lebih berhak atas

saudara pere,mpuanku. "

Sebagian ahli tentang kitab awal (sebelum Al Qur'an)
berkata, "Saudara kembar p€rempuan Qabil adalatl

perempuan yang paling cantik, maka ia tidak rela jika
saudara ke,nrbarnya itu diserahkan kepada saudaranya, dan ia

menginginkan untuk dirinya sendiri, sedangkan Allah lebih

mengetahui 4pa yang sebenarnya"

Bapakrya berkata kepadanya, "Hai Anakku, ia tidak halal

bagimu!" Namun Qabil me,nolak perkataan bapaknya.

Bapaknya lalu berkata lagi, "Hai Anakku, persembalrkanlatr

Kurban! Demikian juga saudararnu, Habil, persembatrkanlatr

Kurban! Siapa di antara kalian yang Allah terima

Kurbanny4 maka ia lebih beftak atasnya (saudara

perempuan Qabil)."

Qabil pun me,nabur bexdh di atas tanah, sedangkan Habil

menggembala temak. Qabil mernpersernbahkan Kurban
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berupa gandum, sedangkan Habil mernpersembahkan

Kurban karnbing yang masih dara (perawan).

Sebagian dari mereka berkata, "Allah SWT lalu menurunkan

api yang putih, kemudian api tersebut memakan Kurban

Habil dan membiarkan Kurban Qabil. Demikianlah Dia

me,nerima Kurban, yakni jika ia (api) me,nerimanya."874

11756. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Hammad me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Asbtatt

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang riwayat

dari Abu Malik, dan riwayat dari Abu Shalib, serta riwayat

dari Ibnu Abbas. Riwayat dari Murrah, dari Ibnu Mas\rd, dan

riwayat dari para sahabat Nabi SAW, bahwa Adam tidak

melahirkan anak laki-laki kecuali ia memiliki saudara

ke,mbar perempuan. Ia menikahkan anak laki-lalci dari satu

perut de,ngan anak perempuan dari pe,lut lain (anak laki-laki

dinikahkan dengan saudara kernbar p€rempuan adiknya.

Penj-) hingga ia memiliki dua anak laki-laki yang bemama

Qabil dan Habil. Qabil adalah pemilik ladang, sedangkan

Habil anak yang lemah. Qabil lebih tua darinya dan ia
memiliki saudara perempuan yang lebih cantik daripada

saudara perempuan Habil. Habil minta untuk dapat

me,mperistri saudara Qabil, namun ia (Ilabil) me,nolaknya

sambil berkata, "Ia adalah saudaraku, ia latrir bersamaku, ia

lebih cantik daripada saudaramu" dan aku lebih berhak untuk

me,nikahinya." Bapaknya lalu meminta agar ia (saudara

p€remprran Qabil) dinikahi oleh Habil, namun Qabil
me,nolak. Keduanya ke,mudian memperse,lrrbahkan Ktrrban

m lbid.
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kepada Allah untuk mengetahui siapa di antara keduanya

yang berhak menikahinya

Pada saat itu Adarn tidak ada di sisi keduanya karena sedang

pergl ke Mal*ah, maka Allah berfirman kepada Adam,

"Wahai Adam, apakah kamu tahu batrwa Aku merniliki

rurnah di buni?" Ia menjawab, "Tidak, wahai Allah!" Dia

berfirman, "Aku memiliki rumah di dunia, kunjungilah!"

Adam lalu berkata kepada langit, "Jagalatr anakku de,ngan

amanatl" Namun ia menolak. Kemudian ia berkata de,mikian

kepada bumi, namun ia juga me,nolak. Ia lalu berkata kepada

gunung, namun ia pun menolak. Ia lalu berkata demikian

kepada Qabil, dan ia menjawab, "Pergilah dan ke,mbalilalu

maka engkau akan mendapati keluargamu de'ngan hati yang

senang."

Ketika Adam berangkat, kedua anakrya tersebut

memperse,nrbahkan Kurban. Qabil me,nyombongkan diri

kepadanya sambil berkatq "Aku lebih berhak atasnya

daripada kamu! Ia saudaraku, aku lebih tua darimu, dan aku

adalah penerima wasiat dari bapakku." Ketika keduanya

berllrban, Habil me,nrpersernbatrkan hewan temak yang

gemuk, sedangkan Qabil mempersemnbahkan seikat tanaman

dan biji-bijian, narnun ia mengambil kembali beberqa

tanaman dan biji-bijian yang besar dan baik, lalu

merrakannya Kemudian api turun dan memakan Kurban

Habil serta merrbiarkan Kurban Qabil, sehingga Qabil
maratr dan berkatq "Aku akan merrbunuhmu, sehingga

kamu tidak dapat menikahi adikku!" Habil lalu berkata, Gy

-tr!
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'Ui51 'u f"I 'S{i- "sesungguhnya Ailah hanya menerima

(Kurban) dari orang-orang yang bertalcwa.'87 5

11757. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Nya, 'V 
;ri; fi,f,

ef\ i"l; di "Ceritakantah kcpada mereka kisah lcedua

Wtra Adam (Habil dan Qabil) menuntt yang sebenarnya," ia
me,nceritakan kepada kalni bahwa keduanya adalah Habil
dan Qabil. Habil adalah pemilik terndq ia me,milih hewan

temaknya yang terbaik untuk dikurbankan, maka api turwr
dan memalcannya Jika Kurban diterima dari merekq maka

turunlah api untuk memakannya, narnun jika ditolak maka

bunmg dan binatang buas yang me,rnakannya. Adaprm Qabil,
seorang pe,milik ladang, ia memilih hasil ladanpya yang

terburuk, lalu berhnban denganny4 maka api tidak tunrn. Ia
prm dengki kepada saudaranya dan berkata, fJyS'6 "OSS;*

l*-$t'n'il'S{i_"Ahrpastimemknuhmu!"BerkataHabil,
"Sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-

orang yang bertabva.'87 6

11758. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nya, jJt i'rt; o$'V A*Ji13 'Cuitolanlah kepada meretca

kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menunfi yang

sebenarnya," ia berkata, "Keduanya adalah Qabil dan Habil."

Ath-Thabari dzlamTarikh (1192,93) danAd-Durr Al Mantsur (3154).
Affilrrazzaq dalam tafsir @ l3).
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Ia berkata, "Salah satunya adalatl pemilik lading, dan yang

satunya lagi perrilik ternak. Kernudian salah satunya datang

de,ngan hartanya yang paling baik, sedangkan yang satunya

lagi datang de,ngan hartanya yang buruk. Api lalu datang dan

memakan Kurban salatr satuny4 yaitu Habil, dan

mernbiarkan Kurban Qabil. Qabil prm dengki kepada

saudaranya, dan berkata, "r{ku akan membunuhmu!"8?7

11759. Suffan me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Adam menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur,

dari Mujatrid, tentang firman-Nya, ffi {'} I "Ketika

keduanya mempersembahlwn Kurban," ia berkata, "Kurban

di sini adalah hasil ladang dan hewan temak. Api

me,rnbiarkan hasil ladang dan memakan hewan ternak."878

Ahli takuril lain berpendapat bahwa dua orang

memperse,mbatrkan Kurban dan Allah SWT me,lrceritakan

keduanya di ayat ini adalah dua orang yang berasal dari bani

bukan dua anak kandrmg Adam.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11760. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sahl bin

Yusufmenceritakan kepadakami dari Amr, dari Al Hasan, ia

berkat4 "Dua orang yang ada dalam Al Qur'an, YmB

difirmankan Allah SwT,OJt iit. i1;i 
'V 

;* ',SV

'Ceritaknnlah kepada merelca kisah kedua Putra Adam

(Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya', adalah berasal

rbid.
As-Suyuthi daJram Ad-Dan Al Mantsur (3165), dar ia menisbatkannya kepada

Abd bin Humi4 Ibnu Jarir, serta Ibnu Al Mmdzir.

yang

kisah

Israil,

EN

E?t

€t
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dari kalangan bani Israil, bukan dua anak kandung Adam.

Kurban juga terjadi di kalangan bani Israil. Adam adalatt

orang yang pertama kali meninggal dunia.87e

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar melrurutku

adalah yang mengatakan bahwa dua orang yang mempersembalrkan

Kurban adalah dua anak kandung Adam, bukan ketunrnan beliau dari

bani Israil, kare,lra Allah SWT tidak munglin mengajak bicara kepada

hamba-Nya te,ntang sesuatu yang tidak ada gunanya. Orang yang

diajak bicara dalam ayat ini semuanya mengetahui bahwa

persembatran Kurban kepada Allah tidak mungkin kecuali dalam hal

anak Adam, bukan malaikat, syetan, atau mallhluk lainnya. Jika

demikian adanya, maka logislatr jika "dua anak Adaur" 5xang Allah

SWT sebutkan dalam kitab-Nya tidak dimaknai dengan "anak

kandungnya", lantaran tidak ada gunanya bagi mereka ketika Allah

SWT menyebutkan "keduanya".

Dikarenakan tidak boleh mengajak bicara kepada mereka

tentang sesuatu yang tidak memiliki makra, maka jelaslah bahwa

maksudnya adalah dua anak kandung Adam, bukan anak ketunrnan

beliau yang jauh nasabnya kepada beliau. Juga terdapatrya

kesepakatan atrli hadits, ahli sejarah, dan atrli tafsir, bahwa keduanya

adalah anak kandung Adam, pada masa dan zamannya. Itu cukup

menjadi bukti. Telatr banyak kami sebutkan sumber yang mengatakan

demikian, dan kami akan menyebutkan sumber-sumber lain yang

belum kami sebutkan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

,D Ath-Thabari dal"rn Tariwt (1/95), As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur
(3156),danAl Mawardi dalamAn-Mz/.atwa Al Uytn (2127).
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ll76t. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Hartrn menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hassam bin Mishk menceritakan ke,pada kami dari Ammar

Ad-Duhni, dari Salim bin Abi Al Ja'd, ia berkata, "Ketika

anak Adarn membunuh saudaranya, selama serafus tahun

Adam bersedih dan tidak pernatr tertawa. Kerrudian ia

didatangi dan dikatakan kepadanya, 'Mudah-mudatran

engkau diberi umur panjang oleh Allah, dan semoga Allatr

mengangkat deraj atrru' .'

Ia (Salim bin Abi Al Ja'd) berkata: "Semoga Allah

mengangkat derajahnu' maksudnya adalatr, "Semoga Allatr

membuatrru tertawa. " 
880

11762. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamatr menceritakan kepada kami dari Ghiyats bin

Ibratrim, dari Abu Ishaq Al Hamdani, ia berkata: Ali bin Abi
Thalib RA berkata: Ketika anak Adam membunuh

saudaranya, Adam menangis dan berkata,

'"#';) rr>t\t;;tlt qb fiiilt ?;iu.

Negeri dan pendudulorya telah banyak betabah,

warna bumi menjadi berdebu dan buruk

Segala sesuatu yang berwarna dan berasa menjadi berubah,

senrym wajah berseri menjadi sedikit.

Ibnu Katsir dalam tafsir (51178, 179) dari Abu Al Ja4 yang di dalamnya
terdapat Hisam bin Al Masbk. Al Hafizh dalam At-Taqrib berkata tentangnya,

"Ia orang yangdha'if danhampir matruk."

git +jtbn U,, *, g'j,si ,f '#
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Kennudian Adam AS dijawab,

.*nt;4k'At;A, W\r,r,pro6
eu'r=p'-Ar;o ,t? ,)t Q og i giai

Keduanya, bapakdan Habil terbunuh semuanya, yang hidup

menjadi seperti mayit yang disembelih.

Ia datang dengan kekejianyang membawa ketahttan,

maka ia datang dengan meneriakkan kckejian.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang

mengatakan bahwa Altah SWT mengabarkan kepada hamba-hamba-

Nya bahwa keduanya berkurban, dan tidak me'mberitahukan apakalt

88t As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3163), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir. Al Qurthr$i dalam tafsir (6/140), dan ia tidak
meoyebutkan selain dua bait petama. Di dalrmnya terdapat Ghiyats bin
Ibrahin, yang haditsnya ditinggalkan (namk).Ia juga menyebutkan kedua bait
syair ini, yang diucapkan oleh Adam AS, dengan sedikit P€rMaan Al Bashri
dalam Humasah Al Bashriah (501), d"n diseryunakan oleh bait syair ketiga,
yaitu,

Af ;un6,b # b*,';:ti*u;l
Dalam Az-7afuah ka4,a Abu Daud Al Ashfabani dinyatakan bahwa iblis
membalas Adam ketika melantunkan bait itt sambil b€rkata"

#+;arrj.j'"# # q;r,6ti\t*U,

UiVl":t,tt'uu| # :*' €&:i:u.;st
slst;r:t'oitt'bf iy # ,s-S-: eiguSr ri

Lihat Az-fuhrah QM7, 1448) dan Mausu'ah Al Ilildnrniyah Al Majma' Ats-

Tsaqafi, Abu Zhabi.
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yang dipersernbatrkan oleh keduanya itu berasal dari perintah Allah
kepada keduanya atau tidak berasal dari perintah-Nya. Boleh saja

dikatakan batrwa itu adalah perintah dari Allah kepada keduanya, dan

boleh juga dikatakan bahwa itu bukan perintatr dari-Nya. Hanya saj4
kedua anak Adam tersebut tidak memberikan perserrbatran kecuali

untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Takwil firman Allah: 63,is'*i JG g" berkata [eabitJ, "Aku
pasti membunuhma!') maknanya adalah, "Orang yang tidak diterima

Kurbannya berkata kepada yang diterima Kurbannya, 'Aku pasti

membunuhmu!' Tidak diceritakan tentang orang ymtg diterima
f(gftannya dan orang yfrLg ditolak Kurbanny4 karena telah

disebutkan tentang keduany4 sehingga tidak perlu lagr

mengulangnya. Demikian juga tentang orang yang diterima
Kurbanny4denganf irman-Nya,'+dit'n2ltl'Jg,-lsl"Sesungguhnya
Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-orang yang bertala,ya."

Sama seperti pendapat kami tentang hal ini adalah Hrabar
yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut ini:

11763. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapal&u menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, ()Sii<I J6 "ra berkata (Qabil), 'Aht pasti
membunuhmu!' maka saudaranya bertanya, 'Apa salahku.

lrfs'n{if 'S5i-fil"sesungguhnyaAttahhanyamenerima
(Kurban) dari orang-orang yang bertah,ya.'882

8'2 Ad-Durr Al Mantsur (3155,56).



furu.hAJ\iru'idah

L1764. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud betkata

te,ntang firman-Nya,'445i'g':"1',iA- tsy "sesungguhnya

Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-orang yang

bertalcwa," ia berkata: Ia (Habil) berkat4 "Seandainya kamu

bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menerima

Kurbanmu. Akan tetapi, kamu datang de,ngan Kurban tipuan,

kamu membawa sesuatu yang paling buruk dari yang kamu

miliki. Sedangkan aku datang dengan Kurban yang baik dari

yang aku miliki."

Ia (Ibnu Zatd) berkata: Ia (Qabil) berkata, "Allah menerima

darimu dan tidak menerima {41iLo.n883

Maksud firman-Nya, i$:ii'n "Orang-orang yang bertahna,"

adalah orang-orang yang bertakwa dan takut kepada-Nya dengan

melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada mereka

dan menjautri kerraksiatan yang dilarang oleh-Nya.

Sekelompok ahli tal$il berpe,ndapat bahwa orang-orang yang

bertalwa di sini adalah omng-orang yang takut akan kerrusyrikan.

Riwayat-riw ayat yatgsesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11765. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih me,nceritakan kepada kami, ia berkata: I-Ibaid bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak,

tentang firman-Nya, '4i';l'u f"l ',ffi- Gy"sesungguhnya

Allah hanya menerima (Kurban) dari orang-orang yang

t83 Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur ini.
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bertah,va," bahwa maksudnya adalatr orang-orang yang

takut dengan kemusyrikalr. rr884

Kami telatr jelfkan makna ilC.;St sebelumny4 yalni wazan

bYUi a*i bfazh li, sebaguTana .lafazh'rt'6rtt yang ber-wazan

i,G a*i bfazhTS,-durlafazhirsfU.ir dari lafazh l1i.88s

i6at pada umat zamandahulu sebelum kita adalah seperti

sedekalr darn zakat pada masa kita, hanya saja Kurban mereka bisa

diketahui mana yang diterima dan yang tidak diterima, sebagaimana

diceritakan, de,ngan cara api memakan Kurban yang diterima dan tidak

memakan Kurban yang tidak diterima.

'ttt;.;\ pada zaman kita adalatr eil.$)t jGli ,,perbuatan-

perbuatan baik", berupa shalat, puas4 sedekatr kepada orang miskin,

dan melaksanakan zakat yanng diwajibkan. Tidak ada jalan untuk

mengetahui secara langsung mana yang diterima dan mana yang

ditolak.

Telatr disebutkan oleh Amir bin Abdullah Al Anbari,EE6 bahwa

ketika kematian mendatanginy4 ia menangis. Ia pun ditany4 "Apa
yang membuatrnu me,lrangis, padahal kamu begini begitu?" Ia

Et' Ibnu Abi Syaibah dalamMushannaf(71221).
885 Lihat tafsir surah Aali'Imaan ayat 183.
486 46ir bin Abdullah, terkenal dengan sebutan Ibnu Abd eais Al Anbari, seorang

tabi'in dari bani Al Anbari. Abu Nu'aim berkata, "Ia orang pertama yang
mengetahui ibadah budak-budak tabi'in di Bashrah. Ia pindah ke Basbrah dan
belajar Al Qur'an dari Abu Musa Al Asy'ari. Ketika saryai di Bashrab ia
mengajarkan Qur'an kepada penduduk BashralL sehingga mereka keluar
kepadanya untuk beribadah- Ia merupakan salah seorang teman Uwais Al Qand
dan Abu Muslim Al Khulani. Ia meninggal di Baitul Maqdis pada "'^sa
Kekhalifahan Mu'auriyah. Ia meriwayatkan dari Salman, IJmar, Al Hasan, dan
Ibnu Sirin. Llhzt Tahdzib At-Tahdzib (5177), Hilyah Al Aulia' (AgT, &n Al
A'lan(31252)
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menjawab, "Yang membuatku menangis adalah firman-Nya, \li-fiy
'Aili';, {if 'sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari

orang-orang yang bertalova'.'887

11766. Muhammad bin Amr Al Muqaddami menceritakannya

kepadaku, ia berkata: Sa'id bin Amir menceritakan kepadaku

dari Hammarn, dari orang yang menceritakan kepadanya,

dari Amir.

Sebagian ahli taktildl berpendapat batrwa makra 'rp::i,'CtUi

adalah shalat.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11767. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin

Ghiyats menceritakan kepada kami dari Imrarl bin Sulaim,

dari Adi bin Tsabit, ia berkata, "|#t 'oi.i adalah

shalat."888

ooo

8t7 Az-TamlhsyaidalamAl Kasysyaf (l/658) dan An-Nasafi dalamtafsir (11279).
888 An-Nulcat wa Al Uyun (2128).
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4;6tr'\ alL & *- bq""6 Ii 6:i4 n i oy & te

@aJriiS:-il -il,Jr
"S ungguh lalru lffiu mangger aklrart tanganmu l<ep adaku

unf;.tk merrburur,hlcu, al<u sel<ali-l<ali fidnk al,an

menggeraklcmt.tmtgartlwl<cpadmrntunhtkmemburntlmw.
Senrngguhnya aku takutlnpoda y''l;lah, Tuhan seru sel<alian

alafiJ.t'

(Qs. AI Maa'idah [5]: 28)

Takwl rirman Nrah : 6qL& *_ b6"fr U,#X:; 6t l$'a
'u$fii 33'if 

-!64\,-Afr1(sungguh 
kalaa kamu menggerahhan

tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekoli-kali tidak
akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu.

Sesungguhnya aku takut kepad.a Allah, Tuhan seru sekalian alam)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan pemberitahuan dari Allah
SWT tentang anak Adam yang dibunuh, bahwa ia berkata kepada

saudaranya yang membunuh5 yang mengatakan, "Aku pasti

membunuhmu", maka ia menjawab, "Demi Allah, Lai- OL LLi'4
'Sungguh lcalau kamu menggeralckan tanganmu kepadalru'. Artinya ia
mengatakan: "Kamu menguhukan tanganmu kepadaku, 6 ( d:4
4y i$- bU." "(Jntuk membunuhht, ahr sekali-kali tidak akan

menggeralrlcan tanganlu kepadamu", ia berkata: "Aku tidak akan

menjulurkan tanganku 3$3\- " 
(Jntuk membunuhmu. "
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Terdapat perbedaan pendapat tentang sebab yang membuat

orang yang terbunuh me,ngatakan demikian kepada saudaranya dan

tidak mencegah apa yang dilakukannya.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa itu merupakan

pernberitahuan darinya kepada saudaranya yang merrbunuh, batrwa ia

tidak mungkin membunuhny4 dan ia tidak bisa menggerakkan tangan

kepadanya tanpa seizin Allah SWT.

Riwayat-riwafi yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11768. Muhammad bin Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: l4uhemmad bin Jafar me,nceritakan kepada kami, ia

berkata: Auf bin Abi Al Mughirah menceritakan kepada

kami dari AMullah bin Amr, ia berkata "Demi Allatr, yang

terbunuh adalah seseorang yang lebih kuat, hanya saja ia

mencegah berbuat dosa menggerakkan tangan kepada

saudaranya."s9

11769. Muhammad bin Sa'd menceritkan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bryakku me,nceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nyq aj! &i-b1"fr-6 ,#-'aiqLLlit$ "sungguh

lralau kamu menggerakkan tanganmu kepadaht untuk

membunuhht, aht sekali-kali tid.ak akan menggeraklcan

tanganht kepadamu," bahwa maksudnya adalalL *Aku tidak

tertolong, dan aku akan menjagatanganku darimu."ss

,r, Ibid.

'n lbid.



TatstuAthThafuri

Ahli tatwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, ia tidak
mencegah dari sesuafu yang hendak membunuhnya, dan mengatakan

sesuatu seperti yang diceritakan Allah dalam kitab-Nya. Hanya saja,

Allah SWT mewajibkan mereka untuk tidak mencegah orang yang

hendak membwruhnya. 8el

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11770. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Seseorang

menceritakan kepada kami, ia mendengar Mujahid berkata

tentang firman-Nya, $LdX b6"6 C *iq 3i_ aFU,e
1ifil!, "sungguh lcalau kamu menggerakkan tanganmu

lr,epadalcu untuk metnbunuhht, alcu sekali-kali tidak akan

menggerakkan tanganht kepadamu untuk membunuhrnu.,,, ia
berkata, "Diwajibkan bagi mereka bahwa jika salah seorang

dari mereka hendak membunuh seseorang, maka ia
hendalcnya membiarkannya dan tidak mencegahnya. "se2

Abu Jaffar berkata: Pendapat yang paling benar adalatr yang

mengatakan bahwa Allah SWT mengharamkan mereka membunuh
jiwa orang lain secara zhalim, dan yang dibunuh berkata kepada

saudaranya, "Aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku

kepadamu jika kamu menggerakkan tanganmu kepadaku." Itu karena

haram baginya untuk membunuh saudaranya, sebagaimana haram bagi
saudaranya yang menrbunuh untuk membunuhnya. Adapun te,lrtang

Lihat korentar Ath-Thabari terhadap peudapat yang asing ini, di bagian
mcndatang.
Ad-Durr Al Mantsur (3/58) dan Al Mawardi ddzm An-Nukat wa Al Uyn
w2e).

t9r

UN
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mencegah untuk membunuhnya ketika ia hendak dibunuh olehny4

maka tidak ada petunjuk batrwa ketika yang menrbunuh itu

berkeinginan dan berniat merrbunuhny4 maka yang dibunuh

memgetahui niat dan upaya unhrk mernbrmuhnya, sehingga ia tidak

membela diri. Bahkan sekelompok atrli itnu me,ngatakan bahwa ia

membunuhnya dengan tipu daya, memperdayanya ketika ia tidw,

kemudian ia memecahkan kepalanya dengan batu.8e3 Jika itu mungkin,

sedangkan dalam ayat tidak ada petunjuk bahwa ia diperintalrkan

untuk tidak boleh mencegah saudaranya untuk membunuhnya, maka

tidak boleh mengklaim apa yang tidak ada dalam ayat kecuali dengan

bukti kuat yang harus diterima.

Takwit firman-Ny a,'6,j6i 6 'ni Jg 4l (Sesungguhnya

aku takut kcpada Allah, Tuhan seru sefulitn alam)

Maksudnya adalah, "4ku takut kepada Allah untuk

me,nggerakkan tangan kepadamu jika aku me,nggerakkannya untuk

membunuhmu."

ooo

8e3 Penjelasannya akan diberikan sebentar lagi.
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,4gey,?#6iJet,

@6+rri
"Sesr.rngguhnya dru i"{rn agar l@:rul,r-rnbali dmgan
(merrbawa) dosa (memburnth)l* dmt dasanu sendiri,
moknl<flnau alrfrr. menjadi penglruni nuala, dmr yang

ilemikian iaildh p embalasan b agi onmg. or (mg y orttg zhalim.u

(Qs. Al lvlaaa'idah l51z 29)

rakwl lirman Auah: ,+S ,irft {Lt 4b1:fr 6 $ et,
,gI (Sesungguhnya aku ingin sgar kamu kembali dengan

[membawal dosa [membunuhJku dan dosamu sendiri, maka kamu
akan menjadi penghuni n*aka)

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat

tentang takwil ayat tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, "Aku ingn
karnu kernbali dengan dosaku karena kamu membunuhku, dan
dosamu karena telah bermaksiat kepada Allah dan maksiat-maksiat
lairurya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pe,ndapat tersebut adalah:

ll77l. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi dalam haditsnya,

dari Abu Malik dan Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, dari
Murrab, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sahabat-satrabat

Rasulullatr SAW, tentang firman-Nya, o,1y"-fg 6 6 gt
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i$6 "s"sungguhnya aht ingin agar kamu kembali dengan

(membawa) dosa (membunuh)leu dan dosamu sendiri," ia

berkata, "Dosa menrbunutrku dan dosa yang ada di

pundakmu ." l€Sl ,*5 b itft "Maka kamu akan meniadi

penghuni neralca.'Ee4

11772. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan

kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami

dari Qatadah, tentang firman-Ny4 
"4V ey,lr* S # et,

"sesungguhnya alil ingin agar kamu kembali dengan

(membawa) dosa (membunuh)lu dan dosamu sendiri," ia

berkata, "Maksudnya adalah, "Dosa kare,na telatt

membunuhku, dan dosamu sebelum itu."8e5

11773. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdttrrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadalu tentang firman-

NVq uliF ey,1:4 6 3;4y "sesungguhnya alcu ingin agar

lramu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)lat dan

dosamu sendiri," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Dengan

dosa kematianku dan dosamu sendiri'."8e6

11774. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Ny4 qV .;y,1:4 6 6 el,
"sesungguhnya aht ingin agar kamu kembali dengan

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun Ql3O) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (21335).
Ibnu Jauzi dalamkd Al Masir (21335).

Abdnrrazzaq dalam tafsir (21ru) danlbnu Jauzi dalamfud Al Masir (21335).

894

t95

t96
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(membawa) dosa (membunuh)Iru dan dosamu sendiri," ia

berkata, "Maksudnya adalah, 'Aku ingrn agax kesalahanmu

sendiri dan daxahku menjadi tanggung jawabmu. Kamu

membawa se,muanya'. " 
897

11775. Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

menceritakan ke,pada kami dari SuSan, dari Manshur, dari

Mujatri4 tentang firman-Ny4 qV ,;y,'Yi| 6 iJ et,
"Sesungguhnya alu ingin agar kamu kembali dengan

(membawa) dosa (membunuh)ht dan dosamu sendiri," ia
berkata, "Maksudnya adalah, 'Aku ingn kamu kembali

de,ngan membawa dosa karena membunuhku'. ,$Lt 'Dan

dosamu sendiri'."

Ia berkata, "Maksudnya adalalu 'Dosamu sendiri sebelum

membunuhku'."898

L1776. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku me,ndexrgar Abu Mu'adz Al Fadhl bin Khalid

berkata: Lhaid bin Sulaim menceritakan kepadaku dari Adh-

Dhahhak, tentang firman-NyLqb qy'f;,; 6 '+J ey
"Sesungguhnya alru ingin agar lamu kembali dengan

(membawa) dosa (membunuh)Iru dan dosamu sendiri," ia
berkata, "Adapun "dosamu" adalah dosa yang dilakukan

sebelum membunuh. Dan, "dosaku" adalah dosa

membunuh."899

E ? Mulahid dalam tafsir (3OO dan Al Mawardi dalar- An-Nulrat wa Al Uyun

@30).
"" Ibid.* Ibnu lavi dalamhd Al Masir (21335).
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Pendapat-pendapat ini mengaratrkan takwil firman-Nya, iJ ey
45 4y,Lfi ,5 "s"rrnggrhnya aht ingin agar lcamu kembati dengan

(membawa) dosa (membunuh)lu dan dosamu sendiri," yakni, "dku
ingin kamu kembali dengan membawa dosa karena mernbunuhku."

Lalu pernyataan membunuh dibuang, sehingga cukup dipatrami

de,ngan menyebut dos4 karena sudah bisa dipatrami maknanya bagi

orang yang diajak bicara.

Ahli takwil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, ".,{ku

ingin kamu kembali dengan membawa dosaku, sehingga kamu

menanggung dosaku tersebut dan dosamu menrbunuhku." hi
merupakan pendapat yang aku temukan dari Mujatrid, dan aku takut

jika itu adalah sebuah kekelinran, karena riwayatnya yang shahih telah

karrri sebutkan sebelumnya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11777. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, te,ntang nrman-Nya, iLiF qy,'f$ 6 iJ ey
"Sesungguhnya alru ingin agar lamu kembali dengan

(membawa) dosa (membunuh)lru dan dosamu sendiri," ia
berkat4 ".,qku ingrn kamu menanggung dosaku dan daratrku,

sehingga kamu me,nanggung semuanya. "m

m Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzit (21241) serta Ibnu Katsir dalam tafsir
(51171,172), d^\ia berkata: 61u khawatir ihr sala[ karena riwayat yangshahih
justm sebaliknya 

-yakni 
yang diriwayatkan oleh Suffan Ats-Tsauri dari

Manshur, dari Mujahid tentang firman-Nya, e.;S i,f ',rf 4 "sesungguhnya

ahr ingin agar kamu kembali dengan (membava) dosa (membunuh)ht," ia
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai makna

firman-Ny4 ey,lr$ 6 
"i 

-$y "sesungguhnya alu ingin agar kamu

lr.embali dengan (membawa) dosa (membunuh)ht,u adalah yang

mengatakan batrwa takurilnya adalatr, "Aku ingin kamu pergi dengan

me,mbawa dosa karena membunuhku."

Adapun makra '+ift "Dan dosamu sendiri," adalah dosanya

selain mernbunuhny4 yaitu Uermaksiat kepada Allah SWT dalam

perbuatan-perbuatan selain itu (membunuh).

berkata, "Maksudnya adalab, 'Karena kamu membrmubku'. Maksud dari, CltJ!

'Dan dosamu sendii', adalall, 'Dosamu sebelurrmya'."
psmikian juga yang diriwayatkan oleh Isa bin Abi Najih dari Mujahi4 riwayat
serupa.
Syibil meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dan Mujahi4 kemudian ia
menyebutkan atsar dengan lafazhnya, dan setelahnya ia berkomentar: Banyak
orang yang terkecoh dengan pernyataan ini dan menyebutkan sebuah hadits
yang tidak berdasar, yaitq "Pernbunuh tidak meninggalkan dosa kepada yang
dibunuh." Al Hafizh Abu Bakar Al Barraz meriwayatkan hadits yang
menyerupai ini, namun tidak terdapat dalam kitabnya, ia berkata: Amir bin
Ibrahim Al Ashfahani menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwalq dari
bapaknya, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah SAW pemah bersabda,

iu,,;|tti.r|J-o i.at,y
"Seseorang yang terbunuh secara shabar (meninggal dunia tidak karena

peperangan atau terbunuh secara tersalah) tidak akan melalui suatu dosa,
melainlcan kematian itu menghapusnya. "
Dengan demikian ini menjadi tidak benar, dan jika benar rnaka maknanf
adalalU *Allah mengaryuni dosa orang yang dibunuh karena sakit akibat
pembrmuhan." $gdangkan jika terkait omng yang membunuh, maka tidak ada
arrylrnan dosa. Akan tetapi hal ini kadang-kadang terjadi untuk sebagian or,tng,
dan itu adalah lazimnya, bahwa orang yang dibunuh menunhrt pembunuh, maka
diambillah kebaikan-kebsikannya sekadar kezhalimarmya. Jika telah habis dan
haknya belum terpenuhi, maka diambil keburukan orang yang dibunuh dan
ditirryakan kepada si pernbuuuh. Boleh jadi tidak tersisa dosa orang yang
dibunuh kecuali diberikan kepada si pembunuh.
Terdapat hadits shahih dari Rasulullah SAW tentang dosa-dosa besar, dan
membunuh terrnasuk di antara yang paling besar dan berat.
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Kami katakan bahwa ini merupakan pendapat yang benar,

lantaran adanya kesepakatan para atrli takwil, karena Allah SWT

mengabarkan kepada kita bahwa bagr setiap orang yang berbuat,

terdapat balasan berupa patrala atau siksa. Jika ketetapan-Nya kepada

maktrluk demikian adanya, maka dosa orang yang dibunuh tidak bisa

diambil oleh orang yang membunuh. Akan tetapi orang yang

membunuh disiksa karena dosanya melakukan pembunuhan yang

diharamkan dan semua dosa yang dilakukannya sendiri, bukan dosa

yang dilakukan oleh orang yang dibunuh.

Jika seseorang bertanya, .Bukankah tewasnya orang yang

terbunuh di antara anak Adam itu merupakan kemaksiatan kepada

Allah, yang dilakukan oleh orang yang membunuh?" Jawabla]r, "Ya,

dan tel:rrasuk dosa besar."

Jika seseorang bertanya, "Jika itu adalah maksiat kepada Allah,

maka bagaimana bisa orang yang dibunutr berkatuo;,1'iYli 6 ij ey
'sesungguhnya aleu ingin agar kamu kembali dengan (membawa)

dosa (membunuh)lu', padatral Anda me,ngatakan bahwa talonrilnya

adalah, 'Aku ingin kamu kembali menrbawa dosa karena

membunuhku?' Jawablatr, 'Maksudnya adalah, 'Aku ingtn kamu

kembali de,ngan mernbawa dosa karena membunuhku jika kamu

merrbunuhku, karena aku tidak membunuhmu. Jika kamu

membunuhku maka aku ingn kamu kernbali dengan dosa maksiatmu

kepada Allah karena me,rnbunuhku'. Kernudian ia menrbunuhnya,

maka tidak ada kemungkinan ia kembali kepada hukum Allatt dengan

membunuh (sebab ia telah terbunuh), dan keinginannya akan hal itu

ftembali kepada Allah dengan menanggung dosa karena

me,mbunuhnyao Penj-) tidak harus me,nyeretnya jatuh pada sebuah

kesalahan.
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Maksud firman-Nya, A*hi \f* qs5 )Ut q;t , 'bKri

"Maka lramu akan menjadi penghuni neralm, dan yang demikian

itulah pembalasan bagt orang-orang yang zhalim," adalah,

"Dikarenakan kamu membunutrku, maka kamu termasuk penghuni

nerak4 dan menjadi kayu bakar neraka yang kekal di dalamnya."

Finnan-Nya, a$;,:i iy; 6)f'rj "Dan yang demikian itulah
pembalasan bagi orang-orang yang zhalim," makzudnya adalah,

'T.Ieraka adalah imbalan bag orang yang meninggalkan jalan

kebenaran, yang terpeleset dari jalan yang lunrs, dan yang melampaui

batas kepada sesuatu yang tidak diperuntukkan baginya."

Irri melrunju*&an bahwa setela]r Adam ditunrnkan ke bumi,

Allah SWT merrerintahkan, melarang, berjanji, dan menjanjikan

kepadanya. Kalau bukan de,mikian, maka yang dibunuh tidak akan

berkata kepada yang membunuh, "Kamu akan menjadi penghuni

neraka karena kamu membunulrku," datl memberitatrukan kepadanya

batrwa itu merupakan imbalan bagi orang yang zhalim."

Mujahid berkat4 "Salatl satu kaki pembunuh digantungkan

dengan betisnya kepada pahanya dari semenjak hari itu saurpai Hari
Kiamat, dan wajahnya menghadap ke matahari kemanapwr matahari

menghadap. Pada musim panas ia dikelilingi terrbok api, sedangkan

pada musim dingin ia dikelilingi tembok salju.

71778. Al Qasim menceritakan kepada ftami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami,

ia berkata: Mujahid mengatakan riwayat tersebut. Ia berkata:

Abdullatr bin Amr berkatq "Kita akan mendapati anak Adam
yang membunuh, mernbagi-bagikan para penghuni neraka
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dengan bagran siksa yang sebenamya, sedangkan ia

mendapatkan separuh dosa mereka. "$l

It77g. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami, Suffan menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Jarir dan Abu Mu'awiyah

menceritakan kepada kami (c). Hannad menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyatr dan Waki

menceritakan kepada kami, semuanya dari Al A'masy, dari

Abdullah bin Murratr, dari Masruq, dari AMullah, ia berkata:

Nabi SAW bersabd4

,W:E S\1st i;t q.t'ob otr Yt db Jk ,/'o "
fry u,S:tf &U;

'Tidak ada jiwa yang membunuh secara zhalim f"*oU Uor'

anak Adam yang pertama (Qabil) mendapat beban dosa

darinya. Hal ini larena ia merupakan orang yang pertama

mengani urkan (m elahtkan) p embunuhan.' N2

11780. Suffan menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada k"r"i (c). Ibnu Basysyar me,nceritakan

kepada kami, ia berkata: Abdurratrman me,nceritakan kepada

kami, semrumya dari Suffan dan Al A'masy, dari Abdullatt

bin Murrab, dari Masruq, dari Abdullalu dari Nabi SAW,

riwayat yang seruPa.

As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3t62), 'tan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir sera Al Baihaqi dilanAsy-Syu'ab.
IIR. A1 Bulfiari dalam bab: Hadits-Hadits Nabi (3335), Diyat (6867) dan

I'tisham (7321), Muslim dalarn bab: Sedekah (27), d^t Imam Ahmad dalam

Musnad (l 1383, 430, 433).
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11781. Ibnu Waki menceritakan kepada karni, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Hasan bin Shalih, dari

Ibrahim bin Muhajlr, dari Ibratrim An-Nakha'i, ia berkata,

"Tidak ada orang yang dibunuh secara zhalim kecuali anak

Adam yang pertama dan syetan menanggung bagian dosa

darinya (peurbunuhan tersebut). "e03

11782. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamatr me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari

Hakim bin Hakim, ia bercerita dari Abdullah bin Amr, ia

berkat4 "Sesungguhnya manusia yang paling mencelakakan

seseorang adalah anak Adam yang merrbunuh saudaranya-

Tidak ada darah yang tertumpah di bumi semenjak ia

me,nrbunuh saudaranya sampai Hari Kiamat, kecuali terdapat

sesuatu yang diberikan kepadanya. Hal ini karena ia adalah

orang yang pertama me,nganjurkan (melalnrkan)

perrbunuhan."fl

Abu Ja'far berkata: Dengan khabar ini dan riwayat yang

kami sebutkan dari Rasulullah SAW, jelaslah batrwa pendapat yang

dikemukakan oleh Al Hasan 
-tentang 

dua anak Adam, yang Allah

sebutkan di sini bukanlah dua anak kandung Adarn, akan tetapi dua

oftmg dari bani Israil, dan pendapat yang diceritakan darinya batrwa

orang yang pertama meninggal adalah Adam, dan Kurban yang

dimakan api, berasal dari kalangan bani Israil- adalatr keliru, karena

Rasulullah SAW mengabarkan batrwa pembunuh yang mernbunuh

Ibnu Abi Syaibah dalam Mus hannaf $l a0\.
As-suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3161), dan ia tidak menisbatkannya

kecuali kepada Ibnu Jarir.
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90t



SwahdJIvIda'iilah

saudaranya ini adalah orang yang pertama membunuh. Tidak
diragukan lagi bahwa banyak terdapat pembunuhan sebelum Israil,
lalu bagaimana yang sebelum keturunannya? Jelas keliru pendapat

yang mengatakan batrwa orang yang pertama membunuh adalah

seseorang dari bani Israil.

Jika demikian adany4 maka jelaslatr batrwa pendapat yang

benar adalah yang m€ngatakan batrwa ia adalah anak kandung Adam,

karena dialah orang yaog pertama mernbunulr, sehingga ia
mendapatkan siksq sebagaimana yang kami riwayatkan dari

Rasulullah SAW.

CCC

Oq;i3 t &1 [int #'$,ifr 5' Jc ifr,
"Malca lww a notw Qabil menj adilcmmy a mengmtgap

milah menbuwh saudmanya, sebab iat dikrmilmyalah,
mnl<a iaililah ia seorarrg di antara ofimg-ofimg yang

me,rugi.tl

(Qs. Al Maa'idah [5]: 30)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, iG'.$ "Maka

menganggap mudah," adalah, "Ia - (nafsu) , me,ndatang dan

membantunya." -Ini adalah wazan i,:tii Aari L.lrlt, dari perkataan

seseorang ltr rii GbL,manakala masalatr itu membuatku tunduk.

Para ahli taloril berbeda pendapat tentang takwilnya.
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Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, "Nafsu

mendorongnya membunuh saudaranya. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pe,ndapat tersebut adalah:

11783. Nashr bin Abdirrahman Al Audi dan Muhammad bin

Humaid menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Hakkam

bin Salarn menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari

Ibnu Abi Laila dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid,

tentang firman-Nya, ,LX 5 iC.tfr "Maka hawa nafsu

Qabil menjadikannya menganggap mudah," ia berkata,

"Maksudnya adalah nafsu telatr mendorongnya. "s5

11,784. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, ,'.5, :i t i"J, uMaka hawa

nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah," ia berkata,

"Maksudnya adalah, nafsu telatr mendorong-nya."m6

11785. A1 Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifirtr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Ny^, 6',F,i5 :i,;$ uMaka

hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah

membunuh saudaranya, " ia berkat4 "Maksudnya adalah,

'Nafsu me,ndorongnya membunuh saudaranya'. "s7

Al Mawardi dzlam An-Nulrat wa Al Uyn (2/30) dan Ibnu Jauzi dalam Zad Al
Masir (21337).
Ibid.
Ibid.
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Ahli takwil lain berpendapat batrwa maknanya adalatr

menghiasinya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

L1786. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada karni, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada karri, ia berkata: Sa'id

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nya, ,i"i frt ii'.;fr, "Malca hawa nafsu Qabil
menjadikannya menganggap mudah," ia berkata" 'T.{afsu

menghiasinya untuk membrmuhnya, sehingga ia

membunuhnya."sE

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang sifat dan sebab

pembunuhannya.

Sebagian berpendapat bahwa ia (Qabil) me,ndapatinya (Habil)

dalam keadaan tidur, kemudian ia memecahkan kepalanya dengan

batu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pe,ndapat tersebut adalah:

11787. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, seperti yang

diceritakan dari Abu Malik, dari Abu Shalih, dari Ibnu

Abbas, dari Munah, dari Abdullah, dari sahabat-satrabat

Rasulullah SAW, tentang firman-Nya , ,t'i\,{{, "Maka

hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah,"

maksudnya: Ia (Qabil) mencari saudaranya untuk

membunuhny4 maka ia pergi ke lereng gunung. Dan, pada

eot AI Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (2/30) serta As-Suyuthi dalam Ad-
Durr Al Mantsur (3/60), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid, Ibnu
Jarir, serta Ibnu AI Mundzir.
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suatu hari, ketika saudaranya menggembala kambing di

sebuatr gunung dan sedang beristiratrat, Qabil mendapati

saudaranya (Habil) sedang tertidur. Kemudian ia

mengangkat sebongkatr batu dan memecahkan kepalanya

de,ngan batu tersebut hingga tewas, kemudian ia
membiarkannya tergeletak di tanah lapang.me

Sebagian ahli takwil mengatakan sebagaimana riwayat berikut

ini:

11788. Muhammad bin Umar bin Ali menceritakan kepadaku, ia

berkata: Aku meirdengar Asy'ats As-Sijistani berkata: Aku

me,nde,ngar Abu Juraij berkata: Anak Adam yang ingin

membunuh saudaranya tidak mengetahui cara

membunuhny4 maka iblis merubatr bentuk dan menyerupai

seekor burung. Ia menangkap burung lain dan menangkap

kepalany4 lalu meletalirkannya di antara dua batu dan

memecahkannya. Iblis mengajarinya (Qabil) cara

membunuh."9lo

11789. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj me,nceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ia membunuhnya

ketika saudaranya itu sedang menggembala kembing. Ia

mendatanginya, namun tidak tahu cara bagaimana

membunuhnya, maka ia pun memelintir lehernya dan

memegang kepalanya. Setelah itu iblis datang, lalu

mengambil seekor binatang melata atau seekor burung dan

ry Al Baghawi dzlam Ma'alim At-Tanzil Ql24l), As-Suyuthi, s*ta Ad-Durr Al
Mantsur (3/60), 'lan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.

'to lbid.



SurahAJNlot'iilah

meletakkannya di atas batu. Kemudian ia mengarrrbil batu

lain dan memecahkan kepalanya dengan batu tersebut. Anak

Adam yang membunuh tersebut melihat kejadian itu, maka

ia meletakkan kepala saudaranya di atas batu, lalu ia
mengambil batu yang lain dan mernecahkan ke,pala

saudaranya ifu dengan batu tersebut."ell

11790. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Seseorang mendengar

Mujahid menceritakan kepada kami riwayat yang serupa.el2

ll79l. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapalarya dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika

api me,makan Kurban anak Adam yang diterima Kurbanny4

saudaranya berkata kepadanya, "Apakah kamu akan berjalan

di hadapan orang-orang, sedangkan mereka telah tatru batrwa

Kurban kauru diterima dan Kurbanku ditolak? Demi Allah,

orang-orang tidak akan melihatku dan melihatmu, sedangkan

kamu lebih baik daripadaku! Aku akan merrbunuhmu!"

Saudaranya lalu bertanya, "Apa salahku? 'e'if firi- U3y
'+iIl'sesungguhnya Allah hanya menerima (Kurban) dari

orang-orang yang bertalcwa'. " (Qs. Al Maa'idah l5l: 27)

Saudaranya itu pun menakut-nakutinya dengan api, tetapi ia

tidak berhenti dan tidak bisa dihalangi. Nafsu telatt

membuatnya menganggap mudah untuk membunuhnya. Ia

Lihat footnote sebelumny4 dan Ibnu lauzi dzlam fud Al Masir (21237 ,238).
As-Suyrthi d^ltm Ad-Durr AI Mantsur (3161), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.

9ll
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pun membunuhnya, sehingga ia termasuk orang-orang yang

merugi."9l3

11792. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin

Usfinan bin Khaitsam mengabarkan kepadaku, ia berkata:

Aku bertemu dengan Sa'id bin Jubair saat melempar jumrah,

ia telah merasa puas dan berpegangan pada kedua tanganku,

hingga kami menuju tempat mengobrol pedagang bulu

domba. Ia menceritakan kepadaku riwayat dari Ibnu Abbas,

ia berkat4 "Dilarang menikahi saudara kernbar

perempuannya, melainkan hendaknya menikahi saudara

kembar sudaranya. Setiap perut melahirkan anak kembar,

kemudian ia (Ilawa) melahirkan anak perempuan yang

cantik dan anak perempuan yang buruk rupa. Saudara lak-

laki perempuan yang buruk rupa berkata, 'Nikahkanlah aku

dengan saudara perempuanmu dan aku menikahkanmu

dengan saudara perempuanku!' Ia lalu berkata" 'Tidak mau,

aku lebih berhak atas saudaraku'. Kemudian keduanya

mempersembahkan Kurban, lalu pe,milik kambing gbas

diterima Kurbannya, sedangkan pe,milik hasil ladang tidak

diterima Kurbannya, sehingga ia (pemilik hasil ladang)

membunuhnya. Kambing gtbas itu masih tertahan di sisi

Allatr sampai Dia mengeluarkannya untuk menebus Ishaq,

kemudian ia menyembelihnya di bukit Shafa, di te,mpat

menyembeliharu yakni tempat para pedagang bulu domba

er3 Ath-Thabari, Tarilfi (1195), serta As-Suyuthi d^l^mAd-Durr Al Mantsur (3155,
56), dan rnenisbatkannya hanya kepada Ibnu Jarir.
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berbincang-bincang, dan ia ada di tangan kananmu ketika

melempar jumrah."

Ibnu Juraij berkata: "Yang lain juga menceritakan kisah yang

sama."

Anak-anak Adam masih seperti itu sampai berlalu empat

generasi, kemudian menikahi anak pamannya, dan tidak ada lagi

pernikahan sesama saudara setelatr ifu.ela

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang be,nar addah yang

mengatakan batrwa Allah SWT memberitahukan tentang pembunuh

yang telalr membunuh saudaranya, dan tidak ada Htabar yatg
memberikan kepastian tentang cara membunuhnya.

Pendapat mengenai cara merrbunuhnya boleh me,nganut

pendapat yang diceritakan dari As-Suddi dalam khabarny4 boleh juga

menganut pendapat yang diceritakan oleh Mujahid. Allah lebih

mengetahui mana yang benar diantarany4 hanya menge,nai terjadinya

pembunuhan itu sendiri yang telah jelas, tidak ada keraguan lagi di
dalamnya.

Takwil firman-Nyaz Q-,-fr ', 'dt (Maha iadilah ia
seorarrg di antara orang-orang yang merugi)

Maksudnya adalah, "Orang yang membunuh saudaranya itu
termasuk kelompok orang-orang yang merugi, yaitu orang-orang yang

menjual akhirat dengan dunianya, dengan mengenggap dunia sebagai

"' Ad-hto Al Mantsur (3/55) dm Ath-Thabari dabn Tarit:h (l/93).
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keutamaan, sehingga mereka rugi dalam jual beliny4 serta tertipu dan

rugi dalam akad jual belinya."

ooo

"# r;; rtG JK,LJ e-ir t,t e;;-(i) {i'l g':i,

",A;;a c:,& vi/firi-6 jrisi'6 L;;{{:;-\G
@'4DAi}'4

"Kemndian. y',Jlah menyur:.th seelor htrung gagak menggali.
gali di bunli unr.rk nenperlihatlorn l<cpadaruy a (Qabil)

bagairnana dia seharu,nya menguhffl@n mayit
saudmmrya. Berl<.ata Qabil, 'Adilrai celala alcu, rnengapa

dku tidak manpubqhnt seputihm.mg gagak ini,lalu alcu

dapat mmsuhnl<f,r. nwyit saudmalcu ini?' I(arena iat
idild, dia seorang di mrtara onmg.onmg yolng ntenltesal."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 31)

Abu Ja'far berkata: Ini juga me,lupakan salah satu dalil

batrwa pendapat tentang masalah dua orang anak Adam bertentangan

dengan yang diriwayatkan oleh Amr dari Al Hasan, kare,na dua orang

yang dijelaskan oleh Allah SWT dalarn ayat tersebut seandainya dari

bani Israil, maka orang yang membunuh tersebut pasti tahu cara

mengubur saudaranya, akan tetapi keduanya adatah anak kandung

Adam. Jadi, yang membunuh itu tidak mengerti Sunnatullatr dan tidak

mengetatrui cara memperlakukan orang yang telah meninggal dunia.

Disebutkan batrwa ia menggendongnya di bahunya selama beberapa
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larna, hingga mayrt itu berbau busuk.els Oleh karena itu, Allah hendak

memberitahukan Sunnatullah tentang orang-orang yang meninggal,

maka Dia mendatangkan dua burung gagak yang telatr dijelaskan

dalam kitab-Nya.

Khabar-khabar dari paxa ahli takwit tentang apa yang

dilakukan oleh anak Adam selaku pembunuh 
-terhadap

saudaranya- setelatr peristiwa pembunuhan tersebut adalatr:

11793. Su$an bin Waki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin Abi Rauq Al Hamdani menceritakan kepada kami

dari bapaknya, dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, ia

berkata" "Ia membawa saudaranya dalam kantong kulit di

pundaknya selama satu tahun, sampai Allah SWT mengirim

dua burung gagak, lalu ia melihat keduanya menggali, maka

ia berkata, 'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu

berbuat seperti burung gagak ini?' Ia pun menguburkan

saudaranya."9l6

11794. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bapakku me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: BapaliJ<u menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, 91 iii -sti6fi_A,-b-;\,rq-ff)'$ J4
"Kemudian Allah menytruh seekor burung gagak menggali-

gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil)

bagaimana dia seharasnya menguburkan mayit

saudaranya," batrwa Allah SWT mengirim bunrng gagak

ets Lisan Al Arab (entri: grr.
er6 As-suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3t63), dan ia tidak renisbatkannya

kecuali tcpada Ibmr Jarir.
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hidup kepada burung gagak yang mati, lalu burung gagak

yang hidup tersebut menguburkan bangkai gagak yang mati.

Ke,lnudian anak Adam yang telatr me,lnbunuh itu berkata,

eirt (6 ii i51 '6 LfA '6t5- "Aduhai cetatra atat,

mengapa al<u tidak mampu berbuat seperti burung gagak

ini?'Bn

11795. Musa bin Harun menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang riwayat
yang disebutkan dari Abu Malik, dari Abu Shalih, dari Ibnu

Abbas, dari Murratr, dari Abdullah, dari satrabat-sahabat

Rasulullah SAW, bahwa ketika anak muda.itu meninggal

dunia, ia membiarkannya di padang, dan tidak mengetahui

caxa me,nguburnya. Allah pun mengirim dua gagak

bersaudarq lalu keduanya bertanrng sampai salatr safunya

me,lnbunuh saudaranya. Kernudian (gagak yang menang)

me,nggali lubang dan menutupnya dengan tanah. Ketika
metihat itu, ia berkata, yrti (6 &ifl it LF-ld;5-
'w;t)i 'u '&X U i;F 'afi ",l.a"hai cetatra atat,

mengapa aht tidak mampu berbuat seperti buntng gagak ini,

lalu alu dapat menguburkan mayit saudaraht ini?o ltu
adatah finnan Allah, 6fi-i .;-i-irii ,t,4_(i)2il A4
# ;;; qi "Kemudian- Allah menyrtth seekor buntng
gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan

lcepadanya (Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan

mayit saudaranya.'DrB

As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (3163').

As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (3160).

9t7

9lt
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11796. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, ifr-(ii,6l e!$ 'Kemudian

Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali," ia

berkata, "Allah pun mengirim gagak, hingga ia menggali

untuk yang lainnya di sisi bangkai dalam keadaan telatr mati.

Anak Adam yang membunuh melihat itu, maka ia menggali

untuknyael e dan menguburkannya. "e20

11797. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan ke,pada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, ,rfii A. q- {) "seekor

burung gagak menggali-gali di bumi," hingga ia menggali

untuk burung lainnya yang telah menjadi bangkai di

sarnpingnya, kernudian menguburkannya. Anak Adam yang

menrbunuh melihatnya, maka ia juga menggali, lalu

me,nguburkan (mayt)nya. Ia berkata, $i, 14i51'6 LF"l

"i;Jf 
"Mengapa aht tidak marnpu berbuat seperti burung

gagak ini.'Ezr

11798. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

me,nceritakan kepada kami, keduanya berkata: Suffan

me,nceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujatrid,

tentang firman-Nya, ,-".fu ,t fi-(i)'itl ({I5 "Kemudian

Allah menytnth seekor burung gagak menggali-gali di

e" Lisur Al Arab (entri: c.r).
D Uulahid dalam tafsir (306).
Ytt lbid.
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' bumi," ia berkata, "Allah mengirim seekor gagak kepada

seekor gagak lainnya, lalu keduanya bertarung hingga salatr

satunya tewas, lalu ia menimbunkan tanah kepadanya. Ia lalu
berkat4 ui;r t"-* 

"fix(6 
iiiSiij LF6 i&5-

'Ur59i 'n '&E 'Aduhai celaka aht, mengapa aht tidak
,nampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu alat dapat

menguburkan mayit saudaralu ini?' Karena itu jadilah dia
s eorang di antara orang-orang yang menyes al.'822

11799. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nyq ,-;"-f/ ,, q- (i) lil 34 "Kemudian Auah
menyuruh seekor buntng gagak menggali-gali di bumi,,, ia
berkat4 "Seekor gagak datang kepada gagak yang telah mati,

kemudian ia menutupkan tanah kepadanya sampai ia
menguburkanny4 kemudian orang yang membunuh

saudaranya berkata, vtll t:6 3i t{i ij Lfr-l 7*;5-
'Aduhai celaka ala4 mengapa afu fidak mamry berbuat

seperti burung gagak ini'?'Dzt

11800. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Abidillah
bin Musa menceritakan kepada kami dari Fudhail bin
Marzuq, dari Athiyah, ia berkat4 "Ketika ia telah

membrmuhny4 ia pun menyesal. Ia lalu menggendongnya

sampai mayatnya berbau busuk, hingga bunrng dan binatang

buas lainnya selalu mengikuti, me,nanti-nanti kapan mayat

e22 lbid.
ets As-suyrthi dalam. Ad-Durr Al Mantsur (3163), rlan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim
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itu dibuang hingga binatang-binatang itu dapat

memakannya."924

11801. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

ke,pada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, (fL{nl i:4
fi-i. ,-"-fii O ,r:;- "Kemudian Ailah menyuruh seekor

burttng gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan

kcpadanya (Qabil),"bahwa ia dikirim oleh Allah SWT untuk
menggali tanah. Diceritakan kepada kami batrwa keduanya

bertanrng, lalu salah satunya terbunuh, dan kejadian itu
disaksikan oleh anak Adam, lalu yang hidup me,lrimb,nkan
tanah kepada yang m4i. Ketika itu ia berkat4 LFit It$_
vffi (S ii ifi '6 ,,Aduhai cetatca alar, mengapa aht
tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini,,, hiagga
firman-Ny4 '6r*Ai n "Di antara orang-orang yang
menyesal.'D2s

11802. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:
ltbdunazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma,mar
mengabarkan kepada kalni dari Qatatlah, ia berkata: Maksud
fimran-Nya, ff)'jll j4,,Kemud.ian Ailah menytnrh seekor
burung gagalc" adalah, ,'Seekor gagak membunuh gagak

lainnya, lalu menimbunkan tanah kepadany4 maka anak
Adarn yang membunuh tersebut ketika menyaksikannya
berkala. u i..ibfr 

"fi\i 
6s jitSi -o1L;-1.6:,r_

'W*Ai t '&E 'Aduhai celaka aht, mengapa aht tidak
mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu alat dapat

As-squthi dalam Ad-Durr al Mantsur (3163), dan ia menisba&annya kepada
AM binHumaid dan lbnu Jarir.

dalarn tafsir (Ul4).

9U
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menguburknn mayit saudaraht ini?' Karena itu jadilah dia

s eorang di antara orang-orang yang menyesal.'D26

11803. Ibnu Humaid menceritakan kepada kalni, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid, tentang

firman-Nyq i;; 
-ss,j_ 

&S fi- j) 6ii j- q;(i) Xl C+
# "Kemudian Atlah menytruh seekor burung gagak

menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya

(Qabil) bagaimana dia seharusnya menguburkan mayit

saudaranya," bahwa seekor gagak menguburkan gagak

lainnya. Ia mengge,ndonsya di bahunya selama seratus

tahun karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia

membawanya dan meletakkannya di atas tanalL sampai ia

melihat seekor gagak menguburkan gagak lainnya, maka ia
berkata, U;;f i'rfr vfii$S:'iistit ,fA d;j_
'$3i 'n '&E "'Aduhai celaka ahr, mengapa aht tidak
mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aht dapat

menguburkan mayit saudaraht ini?' Karena itu jadilah dia

seorang di antara orang-orang yang menyesal."927

11804. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ma'la bin
Asad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid
menceritakan kepada kalni dari Hashin, dari Abu Malik,
tentang firman-Nya, vfni (i6 ji i51 ';\ LF-l 7#5-
"Aduhai celaka ah4 mengapa afu tidak mampu berbuat

seperti burung gagak ini," iaberkata, "Allah SWT mengirim

burung gagalq lalu ia menggali tanah untuk gagak yang telatr

mati."

"6 lbid.

"7 Mujahid dalam tafsir (306).
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Ia berkata, "Ketika itu ia berkata, (in ji ifi ij LF$
'4#Ai'*'eti$ i;p Gt* viA "'Mengapa aht tidak

mampu berbuat seperti burang gagak ini, lalu aht dapat

menguburlan mayit saudaraht ini?' Karena itu jadilah dia

seorang di antara orang-orang yang menyesal.'E28

11805. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku me,lrdengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin

Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku
mendengar Adh-Dhatrhak berkata tentang firman-Nya, $5-
efii (6 liifi ij LfA,,Aduhai cetarra aht, mengapa

aht tidak mampu berbuat seperti burang gagak ini," bahwa

Allah me,ngirim seekor burung gagak yang hidup kepada

burung gagak yang telah mati, lalu burung gagak yang hidup

tersebut menguburkan bangkai gagak yang telah mati, maka

anak Adam yang membunuh saudaranya berkata, 'd;5-
yrtl$6 jiiSi i\ LfA "Aduhai cetatra alan, mengapa

alat tidakmampu berbuat seperti burung gagak ini.'D2e

11806. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq,

sebagaimana disebutkan dari sebagian ahli tentang kitab

awal (sebelum Al Qur'an), ia berkata, "Ketika ia telatr

membunuh saudaranya, ia membaringkan mayat saudaranya

di hadapannya. Ia tidak tahu cara menguburkannya. Itu -
sebagaimana mereka nyatakar- merupakan awal

ponbunuhan di antara anak Adam, dan mayit pertama.

Ath-Thabari dztan Tarikh ( 1/88).
Kami tidak menemukan atsar ini dalam literatur kami.

va
9t)
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Ia berkat4 'r'.r sli,6fi-A ,-".i$ 4q-(i)'itl i4
,;J',;F i'tfi vifr, $-6 3ii5i ii LF;'\ i$5-36'r-;
"Kemudian Allah menytnth seel<or burang gagak menggali-

gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil)

bagaimana dia sehantsnya menguburkan mayit saudaranya.

Berlcata Qabil, 'Aduhai celala ah4 mengapa aht tidak

mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aht dapat

menguburkan mayit saudaraht ini'?" hingga firman-Nya, 3
6313 "ifi 4 6)y' )5. A16$y "Kemudian

banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh

melampaui batas dalam berbuat kerasakan di muka bumi."
(Qs.Al Maa'idah [5]: 32).

Ia berkata, "Ahli Taurat menyangka bahwa ketika Qabil
me,nrbunuh saudaranya (Habil), Allah berfirman kepadanya,

'Wahai Qabil, di mana saudaramu Habil? ' Ia me,lrjawab,

'Aku tidak tahu, aku bukanlah penjaganya!' Allah SWT lalu

berfirman kepadanya, 'Suara darah saudaramu memanggil-

Ku dari burt| selcarang kamu dilalout oleh bumi yang Alw

buka mulutnya, maka ia menelan darah saudaramu dari
tonganmu. Walaupun kamu bekerja di atas muka bumi, ia

tidak alcan memberimu lag, tanaman, sehingga kamu

lretahttan dan kebingungan di burni'. Qabil menjawab,

'Begitu besamya dosaku untuk Kau ampuni? Engkau telah

me,ngeluarkanku dari muka bumi dan aku terkubur dari

keabadian-Mu. Aku ketakutan dan kebingungan. Bahkan

semua orang yang me,ne,muiku me,mbunuhku!" Allah SWT

lalu berfinnan, 'Tidaklah demikiarU tidak se,mua orang yang

menrbunuh diganjar dengan satu, akan tetapi orang yang

membunutr Qabil diganjar tujuh!'
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Allah menjadikan Qabil sebagai tanda agar orang yang

menjumpainya tidak membunuhnya. Qabil lalu keluar dari

keabadian Allatr SWT [dan tinggal] di sebelatr Timur
surga."93o

11807. Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy

menceritakan kepada kami dari Khaitsamah, ia berkata:

Ketika anak Adam membunuh saudaranya, burni menghisap

darahnya, lalu melaknafiryq dan setelah itu bumi tidak mau

menghisap darah lagi. rrelt

Takwil kalam: *Allah mengirim kepada pe,mbunuh 
-karena 

ia

tidak tahu apa yang hanrs dilaktrkan kepada saudaranya yang

terbunuh- seekor gagak yang menggali tanatr'. Dia berkata: "Ia
menggali tanah lalu mengirim tanahnya rmtuk menunjulil<an

kepadanya bagaimana mengubur mayt saudaranya." Dia berkata:

"Burung itu lalu menggali-gali tanah dan mengubur bangkai'

saudaranya." Dikatakan: Burung itu mengajarkan agar orang yang

membunuh itu menguburkan maylt saudaranya yang ia bunuh."

Mtrngkin saja kata ail; aio*an degan Llt 6.-aluan), hanya saja

makna yang paling umum adalah bangkai, dan dengan makna inilah
para ahli tahilil menggunakannya.

Abu Ja'far berkata: Dalam ayat ini ada bagian yang dibuang,

sehingga tidak disebutkan, karena cukup dengan peturjuk apa yang

Ath-Thabari dilam Tarilih (1/94) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5/177). Ibnu
Katsir menukil dari Ath-Thabari secara lebih ringkas, dan perkataan ini ia nukil
dari Ahli Kitab. Lihat Perjanjian Lama: Kejadian: (4-16).
As-Suyuthi dalamAd-Dun Al Mantsur (3161).
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sudah disebutkan, yalsli, ditunjukkan kepadanya agar menggali tanah

untuk gagak yang mati, sehingga ia menguburkan di dalamnya. Ketika

itu yang membunuh saudaranya berkat4 $6 iifSl'6 LFA 7*5-
giil "Aduhai celaka aht, mengapa aht tidak mampu berbuat seperti

burung gagak ini," yang menggali untuk gagak lainnya yang mati,

,4;;f 'afi "Ulu alar dapat menguburkan mayit saudaralru ini?"
Lalu seketika itu juga ia menguburkan mayit saudarany4 t '&E
'4r+Ai "Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang

menyesal," atas tindakannya yang berupa maksiat kepada Allah SWT

dalam bentuk me,rnbunuh saudaranya.

Semua yang Allatr SWT sebutkan dalam ayat ini adalah

perumpamaan yang Allah berikan kepada anak Adam, dan dengannya

mengobarkan se,mangat orang-orang yang beriman dari kalangan

sahabat Nabi SAW untuk memaafkan dan me,mbiarkan orang-orang

Yatrudi -yang ingin membunuh Nabi SAW dan sahabat-

sahabatnya- dari bani Nadhir saat beliau mendatangi mereka untuk

meminta bantuan dalam masalatr diyat &ra korban pembwruhan Amr

bin Umayyatr Adh-Dharnari,el2 serta pernberitahuan Allah SWT

kepada mereka tentang burulcnya tabiat pendahulu mereka dan

bunrkrya kontinuitas mereka terhadap jalan yang benar, padahal

banyak bantuan dan nikmat telah Dia berikan kepada mereka.

Dia juga memberikan perumpamaan peirgkhianatan mereka

dan perumpamaan orang-orang mukmin dalam memenuhi janji

kepada mereka, serta memaafkan mereka dengan dua anak Adam

yang mexnperse,mbatrkan Kurban.

'32 Ibnu Hisyam dalam Sirulr An-Nabaviyah (3ll}l dar- 41143\ dar Sirah Al
Halabiyah (4559).
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Ayat itu juga menjadi perumpamaan bagr mereka untuk

me,ngharap kepada yang utama (shalih) daripada yang jahat dari

keduanya (Habil dan Qabil). Dalam hal ini terdapat khabar dari Nabi
SAW:

11808. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada

kami dari bapakrya, ia berkata: Aku bertanya ke,pada Bakar

bin Abdillah, uApakatr telah sampai kepadamu bahwa Nabi
SAW p€mah bersabd4

67 t?, t3:; frl;f'j,t 6i',;,'€'q? li,r 31

'sesungguhnya Allah SWT933 memberikan petampamaan

untuk kalian tentang dua anak Adam, maka ambillah yang

lebih baik dari ke&nnya dan tinggalkanlah yang bunrk dari
kcduanya?'

Ia menjawab, 'Ya'."

11809. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

me,ngabarkan kepada kami dari Al HasarU ia berkata:

Rasulullah SAW bersabda,

4 it bA {\t rp ti; tt 1:>t j;.r'01

As-Suynthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/59) menyebutkan hadits yang
disebutkan oleh Al Hindi dalam Kanz Al Ummal QS1U, dan ia
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir dari Al Hasan sccara mursal, dan dari Balr
bin Abdillah secara mursal.
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"Sesungguhnya dua anak Adam membeikan pentmpamaan

untuk umat ini, maka ambillah yang lebih baik dari

keduanya.'D3a

I1810. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid

bin Nashr menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Ashim Al Atwal, dfii Al
Hasan, ia berkata: Rasulullah SAW pematr bersabd4

t;',)7f u LU ,t ?s ,*, € a? 3r 3t

'"pt

"Sesungguhnya Allah menjadikan dua anak Adam sebagai

pentmpamaan bagi kalian, maka ambillah yang terbaik di

antara mereka dan tinggalkanlah yang buntk.'E3s

ooo

Abdurrazzaq dalam tafsir (2114), Al Jashshash dalam Ahlram Al Qur'an (4146),

daa As-Suyrthi ddam Ad-Durr Al Mantsur (3159). Lihat catatan kaki
sebelumnya.
Lihat dua catatan kaki sebelumnya drn Ibnu Katsir dalam tzfsn (2147).
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;i-,1*'iG; i3 Jr#Li,"-{Fciz ais 6b
;;i t:* ;"tui ji 643,t$i e t6 5 qL
(t3 ;i'it; ifr;t* j1i 6 T;iu 64

a,3rJ J .efi A q- *:,'t:, -& L*.{ iy * #U

" Oleh l<arctw itu Kami tetaplran (nnu lrrullotrn) bagi boni
Ivail, bahwabarungsiapd yolrrg menr&l.nrruh seorang

rnnarnLtitt, bul<on lrarcnf, otarJg iat (menhttuth) orang lain,
atott ki<frrr lrarena menbnt l<rr:.lr,al<frrJ di mil<t bw,ni,

maka seal<mt alrart dia tclah menbnw,h morrusia
sehmtlmya.Ddrtbarangsiapayolflgmemelihmal<ehidupan
seor(mg fllorrtnsila, maka seolah-olah dia tclah memelihma
l<chidupan marrusia setrurlcmya. Dart sesunggulvrya tclah

ilaang lepadfl msela ras'ul-ras:.tl Kami dmgart
(merrtawa) l<eterungan l<eterarrgan yang i"lcr kerwdion
banyak ili ontaranselca sesud,ah itu runguh-wngguh

m,onqaui'*r#W:tr#r.di-,il<nbumi"'

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 Jrft ,Fi i "Oleh

knrena itu," adalafr,., "Barangsiapa melakukan dosa dan kejatratannya."

Dia berfirman, "Barangsiapa melakukan dosa dan kejahatan

anak Adam yang mernbunuh saudaranya, yang keduanya Karni

ceritakan, kami tetrykan kepadabani Israil.-
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Contoh kata tersebut adalah, .lrli rii '&i "4kr menunda

masalah ini,u yakni aku menariknya kepadanya dan aku

mengusahakan waktu yang ditunda, seperti perkataanmu, "Aku
mengambilnya langsung." Contoh lainnya adalah perkataan seorang

penyair,

"'ii,, 6 ,bo ;ti.pt s 'r1i.'-ti 
Ck iA f?,

"Para penghuni kemah yang shalih-shalih itu segera berperang, dan

ahtl ah yang menaribty a (p enyebabnya). u

Maksud latazindaT adalatr, "1{}ulah yang menarik dan berbuat

dosa kepadanya."

Mahra kalam adalah, "Dari kejatratan anak Adam yang

me,rnbunuh saudaranya secara zhalim, kami tetapkan kepada bani
Isra'il bahwa barangsiapa di antara mereka membuntrh seseorang

socara zhalim, bukan karena orang itu membunuh orang lain, maka ia
dibmuh sebagai balasannya."

Firman-Nya, &3i C )d J "Ato, bukan karena membuat

kcntsakan di muka bumi," maksudnya adalah, "Atau seseorang di

e'6 Bait syair ini terdapat dalam Ibnu Ubaidah dalam Majaz At eur'an (163), dan
Al Qurthubi dal"rn tafsir (61144), rlan ia menisbatkannya kepada Al Khanu!
seorang penyair Jahiliyah- Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri dalam Al Ma'ani Al Kabir
mengatakan bahwa bait syair ini dinisbatkan kepada Khawat bin Jubair.
Demikian juga Ibnu Mandzur dalamAl-Lisan (entri: 

'[-).
Bait syair ini juga terdapat dalam Diwan Zuhair d^ri 47 bait, yang isinya pujian
Hishn bin Hudzaifah bin Badr, yang permulaan sy ' Ia berbrmyi,

Atu:t3t "ijt,srt # dLn ;ti *,rijare,:,
Li}at Diwanhh^tu (A\.
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antara m€reka membunuh seseorarmg bukan karena ia berbuat

kerusakan di muka bumi, maka ia berhak unhrk dibunuh."

Kenrsakan di muka bumi adalatr memerangi Allah dan Rasul-

Nya, serta me,mbuat ketakutan (teror) di jalanan.

Pendapat kami tentang masalatr ini sama dengan pendapat para

ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11811. Diceritalcan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata tentang firman-Ny4 iF t:iZ- ayt 6 b
$_,bL-$ "Oteh karena itu Kami tetapkan (suatu hulam)

bagi bani Isra'il," ia berkat4 "Itu karena anak Adam yang

me,mbunuh saudaranya s@ara zhalin."e37

Para ahli tak\Mil berbeda pendapat te,lrtang finnan-Nya, 3C ;
66 t12t*-69i iZGtUt &Si e )6 j q,3 ;b,W
l* ifjli 14 TilU "Barangsiapa yang membunuh seorang

manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan

karena membuat kennakan di muka bumi, maka seakan-akan dia
telah membunuh manusia selunthnya. Dan barangsiapa yang

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah

memelihara kehidupan rnanusia s emuanya. "

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, "Barangsiapa

me,mbunuh seomng nabi atau imam yang adil, maka seakan-akan ia

me,mbunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa me,nguatkan tangan

e37 As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3tg), dan ia tidak renisbatkamya
kecuali kcpada Ibnu Jarir.
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seorang nabi atau imam yang adil, maka seakan-akan ia menjaga

kehidupan manusia seluruhnya. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11812. Abu Ammar Husain bin Huraits Al Marwazi menceritakan

kepada kami, ia berkata: Al Fadhl bin Musa menceritakan

kepada kami dari Al Husain bin Waqid, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, it ,4 ;\U J* ;
U1.4Gt4 $it*.;tti Ji34 *-j3*,*,rli,z;6A/"i z

14 ,i6i li "Borongsiapa yang membunuh seorang

manusia, bulan larena orang itu (membunuh) orang lain,

atau bulan karena membuat kerusalcan di muka bumi, maka

sealran-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan

barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang menusia,

maka seolah-olah dia telah memelihara leehidupan manusia

semuanya," ia berkata, "Barangsiapa menguatkan tangan

seorang nabi atau imam yang adil, maka seakan-akan ia
memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Barangsipa

membunuh seorang nabi atau imam yang adil, maka seakan-

akan ia membunuh manusia seluruhnya."e3E

ll8l3. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaliftu menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya, ,ii1 t% jG ;; )S &.**LA: {FGz- ig S}i at* 66i j36l4i,,t$i c jA 5;3 ,oteh trarena

itu Kami tetapkan (suatu hufum) bagi bani Isra'il, bahwa

e3t As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3164), dan ia tidak menisba&annya
kecuali kepada Ibnu Jarir, serta AI Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (21245).
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barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan

lrarena orang itu (membunuh) orang lain, atau hrkan karena

membuat kcrusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia

telah membunuh manusia seluruhnya," ia berkata,

"Maksudnya adalatr, 'Barangsiapa membunuh satu orang

yang Aku haramkan, maka perumpamaannya adalah seperti

membunuh manusia seluruhnya'. 6G1 5i 'Dan

barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia',

maksudnya adalah, 'Barangsiapa tidak menrbunuh satu orang

yang Aku hararnkan karena takut kepada-Ku, atau

membiarkan hidup dan tidak membunuhnyao maka

perumpamzumnya adalatr seperti mernelihara kehidupan

manusia seluruhnya'. Maksudnya adalah para nabi. "e3e

Ahli takwil lain berpendapat bahwa 5 q,1, ;r,W J* ;
t* ;.6i j:tStUS ,r!.it 4 )tti "Barangsiapa yang membunuh

seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,

atau bulcan lcarena membuat kerusakan di muka bumi, malca seakan-

alran dia telah membunuh manusia seluruhnya, " maksudnya adalah

bagi yang dibunuh karena berbuat dosa.

66 ilj "Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan

seorang manusia," maksudnya adalatr menyelamatkannya dari

kebinasaan.

36;"€,4 ,i6i 6frt>A uMaka seolah-otah dia tetah

memelihara kehidupan manusia semuanya," maksudnya adalah bagi

yang diselamatkan.

Riwayat yang sesuai de,ngan pendapat tersebut adalah:

e3e Ibnu Athifh dal*n Al Muharrir Al Wajiz (21182).
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ll8l4. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Asbath menceritakan ke'pada kami dari As-Suddi,

(se,pertinya) dari Abu Malik dan Abi Shalih, dari Ibnu Abbas

dan Murratr Al Hamdani, dari Abdullah, dari sahabat-satrabat

Rasulullatr SAW, tentang firman-Nya, ,* *-ld;ilD Jlt{., t -r', LF-:o ir

'Jw- l-t' S; r:',fu'j'r',a66L4 .y!iC)dJ"Barangsiapa
yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu

(membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat

lrerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah

membunuh manusia," yakni: "Dan tidak diterima" oleh yang

terbunuh. Dalam hal orang yang berdos4 Dia berfirman:

Dan barangsiapa 66 "Metnelihara kehidupan seorang

manusia" yakni menyelamatkan seseonmg dari kebinasaan,

l4 GOt 6 6eA 'Malca seolah-olah dia telah

memelihara kehidupan marutsia semuanya" saat menolong

orang lain dari kebinasaan.%o

Ahli tahuil lain berpendapat bahwa maknanya adalah, "Orang

yang membunuh seseorang yang diharamkan untuk dibunuh, akan

dipanggang di neraka, sama halnya dengan orang yang merrbunuh

selunrh manusia.

61=j5 $', "Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan

seorang manusia," maksudnya adalah, "Barangsiapa aman dari

pembunuhanny4 maka ia selamat dari pembunuhan manusia

seluruhnya."

Riwayat-riwayat yang sesuai de,lrgan pendapat tersebut adalah:

m As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (31@), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
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11815. Ibnu Waki menceritakan kepada karri, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Khushaii dari Mujatrid, dari
Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, 14 i;iA 66 6',
l:4 ,i,3t "Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan

seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara
kehidupan manusia semuanya," ia berkata, ',Maksudnya

adalah, 'Barangsiapa menahan diri untuk membunuhny4
berarti ia telah memelihara kehidupanya. Sedangkan

barangsiapa membunuh seseorang bukan kare,na orang itu
membunuh orang lain, maka seakan-akan ia menrbunuh

manusia seluruhnya'."

Ia berkat4 "Barangsiapa membinasakannya."%l

11816. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari Khushaif, dari Mujahi4 ia berkat4

"Barangsiapa membinasakan seseoran& berarti seperti

membunuh manusia seluruhnya. Sedangkan barangsiapa

me,lneliharanya dan selarnat dari keztralimannya, serta tidak
membuntrhny4 berarti telatr selamat dari membunuh
manusia seltrruhnya. " 

9a2

11817. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin
Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami dari Syuraik, dari
Ktrusahai{, dari Mujahid, tentang firman-Nya, ffi jC ;
;;i t* ,;tli ji1 Stus ,i"fli c )6 31 ,rfr #,

Ibnu Abi Syaibah dal"rn Al Mushannaf (61401).
Ibnu Athiyah dalamAl Muharrir Al Wajiz (21182) dan Al Mawardi dalanAn-
NukatwaAl Uyun(2R2).
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t# ,i1tCAiitUt 66 uMata seatran-atran dia

telah membunuh manusia selurahnya. Dan barangsiapa

yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-

olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,"

maksudnya adalah tidak membunuhnya, dan manusia

seluruhnya selamat dariny4 sehingga ia tidak me'lnbunuh

seorarrg p,-.'o'

11818. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

mengabarkan kepada kami dari Al Auza'i, ia berkata: Ubdatl

bin Abi Lubabah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku

bertanya kepada Mujatrid. Atau aku me'nde'ngarnya bertanya

tentang firman-Nya, ,-"3i C )d 5 ;3 ;4W J3 ;
lG 6Ai d.4 641, "Barangsiapa yang membunuh

seorang manusia, ktkan karena orang itu (membunuh)

orang lain, atau bulcan karena membuat kcrtsakan di muka

bumi, maka seakan'akan dia telah membunuh manusia

selurthnya," ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Jika ia
menrbgnlh manusia selgruhnya maka balasannya adalatt

neraka, kekal di dalamnya. Allah me'mbe'nci dan

melaknatnyq serta menjanjikannya siksa yang sangat

pedih'."s

11819. Al Mutsanna menceritahan kepadaku, ia berkata: Suwaid

meirceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al Mubarak

me,ngabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang bacaan

Al Ahaj dari Mujahid, tentang finnan-Ny4 i3 Gl13

Y3 lbid.* Ibnu Athiyah d^lamAl Muharrir Al Waiiz (A$D.
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l* ;"11i "Maka seaknn-akan dia telah membunuh

manusia selunthnya," ia berkata, "Maksudnya adalah, orang

yang membunuh seorang muhnin secara sengaj4 maka

Allah menjadikan neraka sebagai balasannya. Allatt
membenci dan melal<natnyq serta menjanjikan siksa yang

sangat pedih. Dia berfirman, 'Jika manusia seluruhnya

dibunuh, maka tidak ada siksa tarrrbahan bagi yang seperti

itu'."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata tentang firman-Ny4
t4 GGt qf114 6qS Jt ,,Dan barangsiapa

yang memelihara kehidupan seorang manusia, malca seolah-

olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya," ia

berkatao "lMaksudnys adalah,'Barangsiapa tidak membunuh

seseorang, maka manusia aman darinya'.r945

11820. Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari SuSan, dari

Khushai{, dari Mujahid, ia berkata, "Maksudnya adalah

merrbinasakan seseorang. "946

ll82l. Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin

Yaman menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Manshur, dari Mujatrid, ia berkat4 "Maksudnya adalah

dalam dosa."%7

11822. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujatrid, tentang

firman-Nya, 6113,r:'ii e )d 5 q6 ;L,W J3 ;
%5 Al Muharrir Al Wajiz (U182) dan An-Nukat wa Al Uyun (2132).e$ Ibnu Abi Syaibah 

-dalanAl 
iutushannaf (51435).

17 As-Suyuthi dzlamAd-Dun Al Mantsur (3t64) dari Ibnu Abbas.
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l+ ;"$i {{, "Barangsiapa yang membunuh seorang

manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,

atau bulran karena membuat kerusakan di muka bumi, makn

sealran-alran dia telah membunuh manusia seluruhnya."

serta firman -Nya,)1$i faj5136#L-L9, S5- 5;'
"Dan barangstapa yang membunuh seorang mulonin dengan

sengaja, malu balasannya ialah Jahanam." (Qs. An-Nisaa'

[a]: 93) Ia berkata, "Tempat ke,mbalinya adalatr neraka

Jahanam, karena telatr mernbunuh seorang mulonin,

sebagaimana ia membunuh seluruh manusi4 maka tempat

ke,rnbalinya adalatl neraka Jahanam. "%E

11823. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abdullafi

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Nya, W iC i )S Jr#L:,;.- iFGz rrrt 6,
t* 3t1i jig13,t$i e;6 5;r #","orer,
karena itu Kami tetapkan (suatu huhm) bagi bani Isra'il,

bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia,

bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan

karena membuat lcerttsakan di muka bumi, maka seakan'

akan dia telah membunuh mcnusia selunthnya," ia berkata,

"Ini seperti yang Allah firmankan, dan Dia berfirmat, 61j
t4 AOt 6 TS|U; 66 'Dan barangsiapa yang

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah

dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya',

sehingga me,lryelamatkan kehidupannya, yakni tidak

membunuh seseorang yang diharamkan Allah. Delnikian

e't Ibnu Athiyah ddam Al Muharrir Al Waiiz (21182).
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juga orang yang menjaga kehidupan manusiia seluruhnya,

yakni orang yang diharamkan mernbunuhnya kecuali dengan

hak, berarti memelihara kehidupan seluruh umat manusia.qe

11824. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Hal&arn menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Al
Ala bin Abdil Karim, dari Mujahid, telrtanag finnan-Nya,

66 $j "Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan

seorang manusia," ia berkat4 "Orang yang Allah haramkan
j anganlah kamu bruruh. "e5o

11825. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

me,nceritakan kepada kami dari Al Alq ia berkata: Aku
me,nde,ngar Mujahid berkata tentang firman-Ny4 66 #t(1 ,i$i 14 T314 "Dan barangsiapa yans
memelihara kchidupan seorang manusia, maka seolah-olah

dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya," ia
berkata, "Makzudnya adalah, 'Barangsiapa menahan diri
untuk membunuhnya, berarti telah merrelihara

kehidupannya'."e51

11826. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrlu dari

Mujahi4 tentang firman-Nya, t* 36i 3i fr143
"Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia

seluruhnya," yang sama dengan )rang ada dalam surah An-

{e lfi- Al Bukhari dalam Siorui ketika menafsirkan ayat tersebu! dan Ibnu
Athiyah ddamAl Muharrir Al Wajiz Qll82).m Ibnn-Abi Syaibah dalamAl Musninni|6tlOtl.

sst lbnu Abi SfiUrU dalam Al Uusnanni| 6ti35) dan Al Mawardi dalam An-
NukttwaAl Uytn(2R2).

-
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Nisaa', :&+ f'j53.3 6';ii \-rg ,13- ;i "Dan

barangsiapa yang membunuh seorang mulonin dengan

sengaja, malu balasannya ialah Jahanam." (Qs. An-Nisaa'

[a]: 93) dalaur hal balasannya.es2

11827. Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Hu&aifatr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman-Nya, G ,;lli Ji elLs
"Maka sealan-akan dia telah membunuh manusia

selunthnya," seperti dalam suratr An-Nisaa', ,13- u;3

fr+ 4ttt3 6# \39, "Dan barangsiapa yang

membunuh seorang mulonin dengan sengaja, maka

balasannya ialah Jahanam." (Qs. An-Nisaa' [4]: 93) dalam

hal balasannya 66 6i "Dan barangsiapa yang

memelihara kehidupan seorang rnanusia," se,rta tidak

mernbunuh seorang PE, berarti ia telah memelihara

kehidupan manusia.e53

11828. Hannad me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritalcan kepada kami dari Al Ala bin Abdil

Karim, dari Mujatrid, telrtang firman-Nya, 66 #1
tt$ ,i6i 6\ T314 "Dan barangsiapa yans

memelihara kchidupan seorang manusia, maka seolah-olah

dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya," Al Ala

berkata, 'Mujahid menoleh kepada teman-temannya, lalu

berkat4'Sama saja. "954

953

95a

As-suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3164, 65), dan ia menisbatkannya

kepada Abd bin Humaid, Ibnu Al Mrmdzir, serta Ibnu Jarir.
Ibnu Katsir dalam tafsir (5/181, 182') dat Fath Al Bari (l2ll92). ,

Ibnu Athiyah dalamAl Muhanir Al Wajiz (21182).
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Ahli taloril lain berpendapat batrwa makranya adalah,

"Barangsiapa membunuh seseorang bukan karena orang itu
membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka
bumi, maka sekan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya,
sehingga ia wajib diberikan qishash (hukum setimpal) dan hukum
bunuh, sebagaimana ia wajib mendapatkan qishash dan hukum bunuh
jika ia membunuh manusia seluruhnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11829. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu watrab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang n1m*-Nyt ; i3 Jr.ilL-,r- tFtiiz- d$,Flbt* ";tti {4*t'.-S ,y;*t,2 )e 5;, F,ry"3:rC
"Oleh karena itu Kami tetaplan (suatu hulam) bagi bani
fsra'il, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang
manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,
atau bukan karena membuat kerusakan di mula bumi, maka

sealcan-akan dia telah membunuh manusia selunthnya,,, ia
berkat4 "Ia wajib mendapatkan hukum bunuh seperti jika ia
mernbunuh manusia seluruhnya. "

Ia berkat4 "Bapakku mengatakan demikian.,'e55

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna firman-Nya gij
6tf;I "Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang

manusia," adalah, "Barangsiapa memaafl<an orang yang seharusnya

terkena hukum qishals darinya, dan dia tidak membunuh orang

tersebut (yang seharusnya dibunuh sebagai hukuman qishash).

e55 Ibnu Athiyah MamAl Muhanir At Wajiz (2t182) dan Ibnu tavi dalern Zad Al
Masir (2R40).
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11830. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 7-aid, berkata

"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang

manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan

manusia semuanya," ia berkatar "Barangsiapa memelihara

kehidupan seseorang, maka Allah SWT memberinya pahala

sep€rti jika ia memelihara kehidupan manusia selunrturya.

Memelihara kehidupanny4 tidak membrmubnya, dan

memaaftannya."

Ia berkatq "Itu adalah walinya yang terbunull dan yang

terbunuh tersebut memberikan maaf sebelum ia meninggal."

Ia berkata, "Bapakku mengatahan dernikian."e56

11831. Muhammad bin Basysyar me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: Mu'ammil menceritakan kepada karni, ia berkata:

SuSan menceritakan kepada kami dari Ytmus, dari AI
Hasan, tentang firman-Nya, ,i6t6fr146G1 fii
(*< "Dan barangsrapa yang memelihara kehidupan

seorang manusia, malca seolah-olah dia telah memelihara

kehidupan manusia semuanya," ia berkata, "Maksudnya

adalah, barangsiapa memaafl(an."e57

11832. Su&an menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la

me,nceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan,

te,ntang firnan-Nya, t4 G6it+l T;iUt 6CA ir3

* Ibtd.s7 Al Muharrir Al Wajiz (U182) dzr. An-Nukat wa Al ttyn (2R2).

--@r
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"Dan barangsiapa yang memelihora kehidupan seorang

manusia, maka seolah-olah dia telah menelihara kchifupan
manusia senuanya," ia berkata, "Makzudnya adalalt
'Barangsirya karibnya dibrmuh, ke,lnudian ia me,maaftan

pembunuhan tersebut (tidak mengnishtuh).nesa

11833. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin
Yaman menceritakan kepada kami dari Su&aq dari Yunus,

dari Al Hasaru tentang firman-Nya, 6fr1U66 #3
14 GrSf "Dan barangsiapa yang memelihara kchidupan

seorang manusia, maka seolah-olah dia teleh menelihara
kehi&ryan manusia sernuanya," bahwa maksrft)ra adalah

me,mberi maaf, padatral ia mampu membalasnyase

Ahli takryil lain berpendapat bahwa makna firmm-Nya d;j
ll$ G6t 4 frfU 66,1 " D an barangsi apa yan g men elihara
tchidryan seorang montttia, maka seolah-olah dia telah memelihara

kehifupon manusia semuanya," adalah,'tsarangsiqa menyelamat-

kannya dari tenggelan atau kebakarm."

Riwayat-riwayat yang sesuai de,lrgan pe,ndryat tersebut adalah:

11834. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berlcata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahi{
te,ntang firman Allah, t!4 ,i6t4\fr1UGCA 63
oDan barangsiapa yang memelihara kchidupan seorang

manusia, mafu seolah-olah dia telah menelilnra kchidupan

manusia senuonya," ia bertata, "Maksudnya adalah,

w lbid"w lbid.
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'Barangsiapa menyelarnatkannya dari tenggelam, kebakaran'

atau kebinasaar'.'e6o

11835. Ibnu Waki menceritakan kepada kafiri, ia berkata: Bapal&u

menceritakan ke,pada kami dan Hannad menceritakan kepada

kami, ia berkata: Waki me,lrceritdcan kepada kami dari

Suffan, dari Manshur, dari Mujahid, te'lrtang firman-Nya,

tG G6i 6 frtU; (u(I $j "Dan barangsiapa

yang memelihara kchidupan seorang manntsia, maka seolah-

olah dia telah memelihara kehidupan mamtsia semtmnya," ia

berkata, "Malcsrdnya adalah, 'Orang yang te,lrggelam,

tc,bakar, atau binasa'."s!

11836. Al Harits me,lrceritakan kepadaku, ia bertata: AMul Aziz

me,nceritakan kepada kami, ia bertata: Isra'il me,lrceritakm

kepada kami dari Iftushai{, dari Mujahi4 t€,lrtang firman-

Nya, lifrl ;r7j "Oan barangsiapa yang menelilura

leehidryan seorang manusia," ia bertata, "Maksfuya adalatt

me,nyelmatkmnla."s2

11837. Ib,nu Waki me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakm kepada kmi dari Sufym, dai Abu

Amir, dari Adh-Dhahhak, tentang firmalr-Np, t,X 'J3 ;
,r1 *,"Barangsiapa yang membunuh seorong manusia,

bukan karena orang itu (memktnuh) orang lain," ia bertatq

"Maksudnya adalah, 'Barangsirya me,lrahan diri untuk

berbuat dosa atau tidak menatran diri mtukbertuat dosa'."s3

Ibou AthiyEh dalamAl lvlurwrir Al frraib (Ultz) dan Ibmr lavi dalamTad Al
MasirQRa2).
Ibid.
Ibid.
Kami ti&k remm*rn atsrn ini &hm litcratr lmi.
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11838. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'a& berkata: Llbaid bin Sulaiman

menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata tentang firman-Nya, friA 6(A Jr',
€1 G,3i 6 "Dan barangsiapa yang memelihara

lcehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah

memelihara kehidupan manusia semuanya," ia berkata,

"Maksudnya adalah, seandainya ia tidak merrbunuhnya

maka ia telatr memelihara kehidupan manusia dan tidak
melanggar yang dihararnkan."efl

Qatadah dan Al Hasan berpelrdapat dalam masalah ini sebagai

berikut:

11839. Ibnu Waki me,nceritakan ke,pada kami, ia berkata: Abdul A'la
mehceritakan kepada kami dari Yunus, dari AI Hasan,

t€Nrtang finnan-Nya, e_!!t C )d 5 qfr ;r,U JA ;
"Barangsiapa: yang membunuh seorang manusia, bukan

karena orang itu (membunuh) orang lain, atau ktkan karena

membuat kcntsakan di muka bumi," ia berkat4 "Besar
. dosanya."965

11840. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazrd
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 Ayt # A
,; ;r",W iC ; iS Jr.r;L1, eCiL "oteh trarena

itu Kami tetapkan (suatu hufum) bagi bani Isra'il, bahwa

barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan

karena orang itu (membunuh) orang lain,' ia berkata,

rbid.
Al Mawardi dnlan An-Nulcat wa Al llyn QR2).

964

965
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"Maksudnya adalah,'Barangsiapa membunuhnya bukan

karena ia telatr membunuh orang lain atau bukan karena

membuat kerusakan di mukabumi',1:; .;lli j3fr143
t4 G6i 6t;tUt Cd s1j 'uatra seatcan-atran

dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa

yang memelihara kehidupan seorang manusia, malca seolah-

olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya',

besar pahalanya, demi Allah! Sungguh besar balasannya,

maka peliharalatr dengan hartamu wahai anak Adam, dan

peliharalatr kehidupan seseorang dengan cara memberi maaf
jika kamu sanggup melakukanny4 dan tidak ada kekuatan

selain Altah. Kami tidak mengetatrui halalnya darah seorang

muslim kecuali karena salatr satu dari tiga sebab. Pertama,

seseorang yang kufur setelatr tadinya Islam, maka ia
dibunuh. Kedua, seseorang yang berzina setelah berkeluarga,

maka ia dirajam. Ketig4 seseorang yang membunuh dengan

sengaj4 maka ia mendapatkn qishash."e66

11841. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada karri, ia berkata:

Abdrtrrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Qatadatr membaca j
t+,.;tti j315tUS,t$t c )d 5 q; *,t5, jGt4 G6i t:it fitU 66 ;,zj "n*oigsiapa yang

membunuh seorang rnanusia, bukan karena orang itu
(mernbunuh) orang lain, atau bukan knrena membuat

lrerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah

membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang

memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah

o lbid.

fl
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dia telah memelihara kehidupan maruBia semuanya," ia

berkata, "Demi Allah, besar sekali pahalanya. Demi Allah,

besar sekali balasan dosanya."e67

1L842. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami dari Salam bin Miskin,

ia berkata: Sulaiman bin Ali Ar-Rib'i menceritakan

kepadaku, ia berkata: Aku bertanya kepada Al Hasan te,ntang

firman-Ny4 r% 3C ; i3 J,#L.c"- it €iz- ayt,ylb
-.a

"f- trJ,., "Oleh karena itu Kami tetaplcan (suatu l.tuhtm)

bagr bani Isra'il, bahwa barangsiapa yang membunuh

seorang manusia, bulan karena orang itu (membunuh)

orang lain," apakatr itu untuk kita, wahai Abu Sa'i{
sebagaimana untuk bani Isra'il?" Ia meqiawab, "Y4 demi

Dzat yarng tiada tuhan selain-Ny4 sebagaimana rurhrk bani

Isra'il! Selain itu, Allah tidak menjadikan darah bani Isra'il
lebih mulia daripada daratr kita di sisi Allah."sE

11843. AI Mutsanna me,nceritakan kepadakq ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Zaid, ia

berkata: Aku mendengar Khalid Abu Fadhl berkata: Aku

me,ndengar Al Hasan membaca ayat ini, 'Ji ,'if, 5 il"Si
;"$ "Uot* hawa nafsu Qabit menjadikannya menganggap

mudah membunuh saudaranya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 30)

Hingga firman-Nya,ti.4 i6i 61fr\4 6Cd Jli
"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang

Abdurrazzaq dalam tafsir (2/15) serta As-Suyuthi dalrn Ad-Durr Al Mantsur
(3165), dan ia hanya menisbatkannya kepada Ibnu Jarir.
Al Mawardi dalamAn-Nulrat wa Al llyn (2132).

xt7
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manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara lcehidupan

manusia semuanya." Kemudian ia berkata, "Besar sekali

dosanya. Demi Allah, sebagaimana kalian dengar, dan !6st
sekali pahalanya Demi AllalL sebagaimana kalian dengar!

Wahai manusia, jika kamu me,nduga bahwa apabila kamu

me,mbunuh manusia seluruhny4 maka kamu masih memiliki
sesuatu yang dapat menyelamatkanmu dari api nereka, Demi

Allah, hawa nafsu dan syetan telah me,lrdustaimu."se

11844. Hamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al Hasan,

tentang firman-Ny4 l*.;6i jifrlL! "Maka seakan-

akan dia telah membunuh manusia selunrhnya," ia berkata,

"Dosa" t4 GOt t4 i3i4b 66 #t ,,Dan

barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,

maka seolah-olah dia telah memelihara kchidupan manusia

s emuanya," ia berkata, nPa5a1u. r9o

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling be,nar memurutku

adalah yang beryendapat bahwa talsrilnya adalalL 'Barangsiapa

me,mbrmuh seorang mukmin bukan karena ia mernbunuh orang lain,

maka ia mendapatkan qishash (hukum balasan setimpal), atau bukan

karena ia telah merrbuat kerusakan di muka lnmi dalam bentuk

memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta memerangi orang-orang

mukmin, maka seakan-akan ia merrbunuh manusia selunrhnya, yang

patut mendapat siksa yang sangat pedih dari Allah SWI."

Ibru Jauzi &lam 7nd Al Masir Q1342\ dan Al Mawardi dal",r, An-Nukat wa Al
Uyn(2/3!.
Ibid.
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Hal itu sebagaimana dijanjikan oleh Ttrhaonya bagi orang yang

melaknkan hal itu dengan firman-Ny4 $#i, LJ+i j3-;S
W (.r.i 5'i6; r3; )4; {ifr #4 q6E k,
"Dan barangsiapa yang membunuh seorang muktnin dengan sengaja,

mala balasannya ialah Jahanam, kekal ia di dalamnya dan Altah
murka lrepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan adzab yang
besar baginya." (Qs. An-Nisaa' [ ]: 93).

rakwil firman-Ny4 t::5 GGt 6\ T;i4 66 6',
"Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,

maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia

semuanya," yarrg paling tepat adalah yang mengatakan bahwa

maknanya adalah, "Barangsiapa mengharamkan membunuh orang
yang telah Allah haramkan, kemudian ia tidak me,mbrmuhnya, berarti
ia telatr memelihara kehidupan, kare,na ia selamat darinya, dan itu
berarti me,rnelihara kehidupannya."

Hal itu mertrpakan perbandingan pe,nnberitahuan Allatr SWT
tentang orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhanny4 ketika
Ibratrim berkata kepadany4 4S .A Ei JG +!-t -fi ejll aj
"'Tuhanlcu ialah yang menghidupkan.dan mematikan'. orang itu
berlrata, 'Alat dapat menghiduplan dan mematikan'. " (Qs. Al Baqarah

[2]: 258) Jadi, makna perkataan orang kafir tersebut, yang berkat4

"Alat menghidupknn dan mematikan," adalah, "Aku membiarkan
hidup orang yang mampu aku bunuh." Perkataannya, "Alil
mematikan," bermakn4 "Ia membunuh orang yang dibunuhnya."
Dengan demikian, makna kata "membiarkan hidup" dalam firman-
Nya, 6$ ;Ij "Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan

seorang manusia," yaitu orang yang selarnat dari pembunutrannya,

kecuali dalam hal pembuntrhan terhadapnya, yang dibolehkan oleh
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Allah, (4 j6i 61 i;iA "Maka seolah-olah dia telah

memelihara kehidupan manus ia s emuanya. "

Kami katakan bahwa ini merupakan takwil yang paling benar

terkait penakwilan ayat tersebut, karena tidak ada seorang pun yang

jika ia dibunuh berarti sama halnya dengan terbunuhnya seluruh

manusia. Demikian juga jika ia diselamatkan, berarti sama halnya

dengan menyelamatkan seluruh manusia. Dengan demikian, menjadi

maklum bahwa mal<na memelihara kehidupan adalah keselamatan

semua manusi4 karena seseorang yang tidak membunuh seseorang

berarti manusia seluruhnya menjadi aman. Adapun safu orang yang

disejajarkan dengan manusia seluruhnya, hanyalatr dalam masalah

siksa, karena tidak ada seorang pun dari keturunan Adam yang

kematiannya m€xrempati kematian manusia seluruhnya, walauptur

memang terdapat kasus yang kematian sejumlah orang-orang tertentu

berakibat lebih luas daripada orang-orang lainnya.

Takwil firman AIIah: b{'"ut * #U6:,i ;i:1; t5;
53rS ,-ti*i ,t 6L$ )S Ai(Dan sesungguhnya tetah datang

kepada mereha rasul-rasul Kami dengan [membmtal keterangan-

keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah

itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusahan di
muka bumi)

Abu Ja'far berkata: Ini adalah sumpah dari Allah SWT, aku

bersumpah atas nama-Nya, bahwa para rasul-Nya telatr datang kepada

bani Isra'il yang Allah ceritakan kisatrnya dan Dia sebutkan beritanya

pada ayat-ayat yang sebelumnya dalam firman-Ny4 <r-ii QG-
;LtJ'#yr#- i i;'{ lt #4; i'i (lJtllii W( "Hai
orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nilonat Allah (yang
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diberilran-Nya) kepadamu, di waWu suatu kaum bermaksud hendak

menggeraklran tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat)." (Qs. Al
Maa'idah [5]: 1l) hingga firman-Ny4 {i;i "Dengan (membawa)

lreterangan-keterangan yang jelas." (Qs. Al Maa'idatr [5]: 32)
Maksudnya adalah dengan ayat-ayat yang jelas, huijatr-hujjah yang

jelas tentang hakikat yang dibawa oleh para rasul, dan kebenaran yang

mereka sertrkan bertrpa keimanan kepada-Nya, serta mengerjakan

kewajiban-kewajiban Allah atas mereka.

Allah swT berfirman, 
"6-i( a6ys't3. -+6 ty i

SS.S "Kemttdian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-

sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi,"

malcsudnya adatah kebanyakan bani Isra'il. Hunrf ha dan mim dalam

firman-Nya" -ir|-tf '"ut- 'i "Kemudian banyak di antara mereka,"

merujuk kepada bani Isra'il. Demikian juga dalarn firman-Nyq iiij
;+il; "Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka," setelatr itu,
yakni setelah kedatangan para rasul Allah di bumi.

6313 "sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat

kerusakan," maksudnya adalah, mereka di brmli be,lrraksiat kepada

Allah, me,ne,ntang perintah dan larangm-Nyq melampau Allah dan

para rasul-Nya demgan mengikuti hawa nafsu merek4 serta

me,nrbangkang terhadap nabi-nabi mereka. D€mikianlah sifat

melampaui batas mereka di bumi.

ooo
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r'LA e;Si eSfrj' A;'i'i't Silti-A41V*6y

s ril5; ;.-s +5'# 5 YA4 5 1-d3- 6
bg:li O?s"i1 4 6t!t|p-jii (jl"i! il *

@l-E,3r1ii;;1 C;i3',
"Sesnngguhrryapenbalasanterhadapoft Lttg.elsngyarJg

menrrrangi AJ;lah ilan Rastrl.Nya dm menthat l<erusal<f,n
di rnrlrabumi, rwtuyalah mqel<a iliburruh at$t disalib, atau
ilipotong tmryan ilan lrorki mer elra ilengan b ettimb at b alik,
atau dih&ng ilmi negui (tenpatl<ediarnmrrya). yang

ilenikion iar (sebasoi) suahr pe,.ghi,aan un,,,rk mqela ili
dtmia, dtrr di akhtru nsel<abqolehsiksocn yongbesolr.,,

(Qr. Al Maa'idah [5]: 33)

Takwil liman Altah : -b;J;3 
Ar73; .i,l'bir-1,1'.r-i b; GL

f)A ,'3i1 4 (Sesungguhnya pembolasan terhadap orang4rrang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di
muha bami)

Abu Ja'far berkata: Ini menrpakan penjelasan dari Allatr
SWT tentang hukum me,lnbuat kerusakan di muka bumi, yang telah
Allah sebutkan dalarn firman-Nya, iJl Jri;L:&-- tFCl?- Ai; ,y:e
n-!'li 4 )d 5,*fi b,W jG ; "Oteh karena itu Kami tetapkan
(suatu hulatm) bagi bani Isra'il, bahwa barangsiapa yang membunuh
seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain,
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atau bukan larena membuat kerusalcan di muka bumi.,, (es. Al
Maa'idah l5l:32)

Dia menrberitatrukan harrrba-hamba-Nya tentang hal-hal yang

akan didapatkan oleh orang yang membuat kerusakan di muka bumi,
berupa siksa dan hukuman. Allah swr berfirman, "Tidak ada balasan
baginya di dunia selain dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki
secara menyilang, atau dibuang dari negeri tempat kediamanny4
sebagai balasan bagi mereka. Adapun di akhirat, jika tidak bertobat

sewaktu masih di dunia maka siksa yang sangat pedih yang akan
didapatkannya."

Para ahli tal$il berbeda pendapat tentang kepada siapa ayat

ini ditunurkan.

Sebagian berpendapat bahwa ayat ini ditunrnkan kepada

sekelompok orang Ahli Kitab yang menjadi sasaran dal$ratl
Rasulullah SAW, tetapi mereka ke,rnudian melanggar janji dan

membuat kerusakan di muka bumi, sehingga Allah SWT
memberitahukan tentang hukun mereka.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11845. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman-Ny4 €jil 4itfrj Alr.",,r'int i,ir.G a$iv;61' ftlS "sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang
yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat

kerusalan di muka bumi," ia berkat4 "Terdapat perjanjian

antara sekelompok orang Ahli Kitab dengan Nabi SAW,
tetapi kemudian mereka melanggar janji dan membuat

kerusakan di muka bumi, maka Allah meminta Rasul-Nya
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untuk memilih, jika beliau berkehendak maka boleh
memerangi merek4 atau jika ingin maka boleh memotong
tangan dan kaki mereka secara menyilang."eTl

11846. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,
ia berkat4 "Terdapat perjanjian antara suatu kaum dengan

Rasulullah SAW, namun kemudian mereka melanggtr janji,
merampok di jalan, dan membuat kerusakan di muka bumi,
maka Allah SWT menyunrh Nabi-Nya untuk memilih
tindakan yang akan diambil untuk mereka, jika berkehendak

maka beliau boleh memerangi mereka, menyalib mereka,

atau memotong tangan dan kaki mereka secara

menyilang."eT2

11847. Diceritakan ke,padaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid bin Sulaiman

menceritakau kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Adh-
Dhahhak berkata, lalu ia me,lrceritakan riwayat yang

serupa.93

AhIi talctril lain berpendapat bahwa ayat ini turun kepada

sekelompok omng musyrik.

Ath-Thabrani dalam Al Kabir (121256), Al Haitsami dalam, Majma, Az-fuwa'id
(7118), As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3166),Ibnu Athiyah datarrn Al
Muharrir Al Wajiz (2183),Ibnu Jauzi dalam hd Al Masir (2t343), dan Al
Mawardi MamAn-Nulcat wa Al Uyn (2132).
Ibnu Athiyah dararn Al Muhanir Al wajb (2/83) dan Ibnu Jauzi dalam tud Al
Masir (21343).
Ibid.
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11848. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Husain bin Waqid menceritakan kepada kami dari Yazid,
dari Ikrimah dan Hasan AI Bashri, keduanya berkata, tentang

firman-Nya , A;3i 6( 'bi.,-e'u-$ift';C1y "sesungguhnya

pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah
dan Rasul-Nya, " hingga firman-Nya,@t U) 3;11^1 3J
"Bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang." (Qs. Al Maa'idah [5]: 34).laberkata, "Ayat ini
diturunkan kepada orang-orang musyrik. Jika di antara

mereka ada yang bertobat sebelum kalian menguasai

(menangkapnya), maka bagrnya tidak ada jalan. Ayat ini
bukanlah melindungi orang Islam dari hukum had jika ia
membunuh, membuat kerusakan di muka bumi, atau

mernerangi Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ia bergabung

dengan orang-orang kafir sebelum ia dapat ditangkap, maka

itu tidak menghalangr untuk ditegakkannya hukum had yang

menimpanya.eT4

I1849. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya bin
Sa'id menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, A_{ri ';iti 'bir-e 'u_;Ii tY; (jy
"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya, " ia berkata, "Ayat ini
diturunkan berkaitan dengan orang-orang musyrik."es

HR. Abu Daud dalam,Suzaz, pembahasan tentang lludud (4372) dan An-Nasa'i
dalam pernbahasan tentang lI Mutanabi (7/l0l dan 4046).
Ibnu Athiyah dalamAl Muhanir Al Wajiz (2/183) dan Ibnu Jauzi dalamZad Al
Masir (2R44)
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Ahli takwil lain berpendapat bahwa ayat ini diturunkan

berkaitan dengan sekelompok orang dari Urainah dan Ukal, ketika

mereka murtad dan mem€rangi Allah serta Rasul-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11850. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ruh

bin tlbadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin

Abi Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadatr, dari

Anas, bahwa sekelompok orang dari Ukal dan Urainatr

mendatan$ Nabi SAW, lalu mereka berkata, "Watrai

Rasulullah, kami adatatt orang-orang yang tunduk (Islam),

tetapi kaufi bukan orang-orang yang berada di tanah subur,

dan kami tidak cocok tinggal di Madinah."e6 Nabi SAW pun

mernerintahkan agar mereka diberi sejumlah unta peratran

dan penggembala.eTT Beliau juga me,merintatrkan agfr

mereka keluar untuk meminum susu dan air kencing (unta

perahan tersebut). Tetapi mereka justnr menrbunuh

penggernbala Rasulullah SAW dan menggiring unta tersebut,

serta keluar dari Islam (murtad). Akhirnya Nabi SAW

mendatangi mereka, lalu beliau memotong tangan dan kaki

mereka" me,ncukil mata merek4eTt serta me,rnbiarkan mereka

di tanah yang tidak berpasir sampai mereka mati."

Kemudian ia (Anas) menuturkan bahwa ayat ini tunrn

berkaitan dengan masalatr mereka" 'int ititG 
"-$i$r;Ciy

n6

m
97t

Lban Al Arab (entri: p-r).
Lban Al Arab (cntri: ,;).
Lban Al Arab (cntri: Jr).
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At:"st "Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya.'E7e

11851. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Abi
Abdillah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas

bin Malik, dari Nabi SAW, kisah yang sama.e80

11852. Muhammad bin Ali bin Al Hasan bin Syaqiq menceritakan

kepada karni, ia berkata: Aku mendengar bapakku berkata:

Abu Hamzah mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim,

bahwa ia ditanya tentang air ke,ncing rmtq lalu ia berkata:

Sa'id bin Jubair me,nceritakan kepadaku dari Al Muharibain,

ia berkata, "Sekelompok orang me,ndatangi Nabi SAW, lalu

mereka berkata, 'Kami berjanji setia untuk Islam!' Mereka

lalu me,nrbai'at, padatral mereka berdusta, dan bukanlah

Islam yang mereka inginkan. Mereka kemudian berkata:,

'Kami tidak betah tinggal di Madinah!' Nabi SAW

ke,mudian bersabda,

qyt t q;.t u | ;. )ti,Z3i3'# \ix .r;tsr r;;
'Dmgan unta perah ini kalian bisa makan pagi dan sore,

maka minumlah air kencing dan susunya'.

Ketika mereka telah pergi, tiba-tiba ada seseorang ymtg

berteriak minta tolong, ia meminta tolong kepada Rasulullah

SAW, sambil berkata, "Mereka mernbunuh penggembala dan

menggiring ternaknya!" Nabi SAW lalu menyeru kepada

HR Al Brrkhari dalam pernbahasan mengenai pengobatan (5727'), knam Ahmad
dalam Musnad (31170,233) dan Shahih Muslim dalam pembahasan mengenai
sedekah (13).
Ibid.
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orang-orang, "Wahai pasukan Allah, kcndarailah fuda-htda
kalian!" Mereka pun menaiki kuda dan bergegas perg.

Rasulullah SAW mengikuti di belakang merek4 dan mereka

terus me,ncari sampai mereka memasuki persernbunyian

mereka. Sahabat-sahabat Rasulullatr lalu kembali dan

membawa berita gembira. Kemudian mereka mendatangi

Rasulullah SAW dengan membawa orang-orang tersebut.

Allah lalu menunurk an ayat, A;3|-itl 'o}tv A$|V*GL
"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya."

Mereka lalu diusir, dan para satrabat mengembalikan mereka

ke ternpat persembunyian dan daerahnya. Mereka telah

tertrsir dari negeri orang-orang Islam. Nabi juga membunuh

di antara merek4 menyalib, memotong, dan mencukil

matanya.

Rasulullatr SAW tidak pernatr me,rnberikan contoh hukuman

sebagai peringatan sebelum den sesudahnya.

Ia berkata, "Beliau melarang iiiiit 1**"abik-cabik tubuh

manusia sebelum atau sesudatr meurbunuhnya)."

Ia berkat4 "Mereka tidak menghukum sedikit pun."

Ia berkat4 "Anas bin Malik mengatakan demikian, hanya

saj4 ia berkat4 'Bakarlah mereka dengan api setelah mereka

terbunuh'."
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Ia berkata: Sebagian mereka berkat4 "Mereka adalah orang-

orang bani Sulaim, orang-orang dari Urainah, dan orang-

orang dari Bujailrlr.me8l

Riwayat-riw ayat yalng sesuai dengan pe,ndapat tersebut adalah:

I1853. Mutrammad bin Khalaf menceritakan kepadaku, ia berkata:

Al Hasan bin Hammad menceritakan kepada kami dad Amr

bin Hasyim, dari Musa bin Ubaid, dari Muhammad bin

Ibrahim, dari Jarfu, ia berkata, "Sekelompok orang dari

Urainah datang ke,pada Nabi SAW bertelanjang kaki dalam

keadaan se,ngsarq maka Rasulullah merrerintahkan agar

mereka dirawat. Ketika mereka telatr sehat dan kuat, mereka

me,rnbunutr penggembala unta perah, kemudian mereka

keluar dengan membawa rmta peratr tersebut me,lruju tanah

kaum me,reka."

Jarir berkatq "Rasulullah SAW mengutusku bersama

sekelompok omng muslim, hinggakami me,lre,rnukan mereka

ketika mereka telah dekat de,lrgan negeri kaurrnya. Kami pun

me,mbawa mereka ke hadryan Rasulullah SAW. Beliau lalu

memotong tangan dan kald mereka s@ara me,lryilang dan

me,ncukil mata mereka, sampai-sampai mereka berkata,

'Air'. Rasulullah SAW bersabda, 'Api'. Hingga al:hirnya

merekabinasa"

Ia (Jarir) berkata" "Allah membe,nci mencukil mata, maka

diturnnkanlah ayat, A;3t ':it 'oi.r-e '"-ifi b; 6y

etr Lihat footnote sebelumya. As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3167), d^\
ia menisbatkannya kepada Abdurrazzaq serta Ibnu larir, Al Muharrir Al Wajiz
(A183),sertahd Al Macir (21343).
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'Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

11854. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatr

me,ngabarkan kepadaku dari Abu Al Aswad Muhammad bin

Abdirrahman, dari Urwah bin Az-Znbur (C). Yunus

me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abdillatl

bin Salim, Sa'id bin Abdirratrman dan Ibnu Sam'an

me,ngabarkan kepadaku dari Hisyam bin Urwah, dari

bapaknya, ia berkata, "Sekelompok orang dari Urainatr

m€,nyerang unta peratl Rasulullah SAW, lalu mereka

menggiringnya dan me,lnbunuh penggembalanya. Beliau

kemudian mengirim utusan untuk me,ngikuti jejak mereka

dan menangkapnya, lalu beliau me,lnotong tangan dan kaki

merek4 serta me,ncukil mata metreka."eE3

11855. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al Harits

me,ngabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Abu

Az-Ztmad, dari Abdullah bin lJbaidillah, dari Abdullah bin

Umar -atau 
Arnr, dalam masalatr ini Yunus ragu- dari

Rasulullah SAW, de,ngan riwayat tersebut. Lalu terhadap

masalah ini turunlah ayat Muharabah.et4

Al Muhanir Al Wajiz (U183) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (5/189) deugan
lalhzhnya.
HR. An-Nasz'i (7199,100') dat Al Muharir Al Waiiz (21183).

HR. Abu Daud &lam Sunan, pembahasan tentang hudud (4369), An-Nasa'i
dalam pembahasan tentang Sunnah-Suonah (7ll0/J.,4041), dan Al Muharrir Al
wajiz (2t83).

9E2

9t3

9E4



Snnu,hAJi[iIar'idrdl.

11856. Ali bin Satrl menceritakan kepada kami, iaberkata: Al Walid
bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Auza'i

me,nceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari

Abu Qilabah, dari Anas, ia berkat4 "Delapan orang dari

Ukal datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka masuk

Islam. Mereka temyata tidak betah tinggal di Madinah, maka

, Rasulullatr memerintahkan para sahabat untuk mendatangkan

sedekah berupa unta, lalu mereka menyediakan minuman

dari air kencing dan susunya. Setelatr mereka meminumny4

mereka membunuh penggembalanya dan menggiring

(merrbawa lari) unta tersebut, maka Rasulullah SAW

me,ngutus para satrabat untril< mengikuti jejak mereka.

Setelah tertangkap, mereka pun dihadapkan kepada beliau,

lalu beliau memotong tangan dan kaki mereka, dan

membiarkan mereka hingga mereka menernui ajalnya

se,ndiri."985

11857. Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid

meirceritakan kepada kami dari, ia berkata: Sa'id

menceritalcan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, ia
berkata, 'Mereka berjumlah 4 orang dari Urainah dan 3

orang dari LJkal. Ketika mereka dihadapkan kepada Nabi

SAW, beliau memotong tangan dan kaki mereka, serta

mencungkil mata mereka. Beliau tidak membunuhnya,

melainkan membiarkan mereka memakan batu yang panas.

et5 HR Al Bulfiari dolam perrbahasan tentang orang{mng yang memerangi
(6802), Muslim dalam peribahastra tentang sedekah (12), dan Ahmad dalam
Mumad(31198).

-inat artinya orang )rang ahli mengi}uti jejak kaki dan pemotongan yang

dibakar dengan api rmtuk rrenghentikan darah.
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Allah lalu menurunkut ayat tentang masalatl ini, (y; (iy
Ait; fil |bV ;j-$1 's"runggt hnya pembatasan terhadap

orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya'.'D86

11858. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid
menceritkan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin
Abi Hubaib, bahwa Abdul Malik bin Marwan menulis

kepada Anas, yang menanyakan tentang ayat ini. Anas lalu
menulis kepadanya untuk memberitatrukannya bahwa ayat

ini diturunkan kepada orang-orang Urainah tersebut, dan

mereka berasal dari Bujailatr. Anas berkat4 "Mereka keluar
dari Islam, merrbunuh penggernbal4 menggiring unta,

menebarkan teror di jalan, serta memperkosa."esT

11859. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr
bin Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-
Nya, ritiS ,i;{l b-5fr3 ft,jl||':i'l 'r;:r-e n_i|V* 6L
"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang
memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kensakan di
mukn bumi," ia berkata, "Ayat ini diturunkan kepada orang

negro Urainah. Mereka mendatangi Rasulullah SAW dengan

membawa air yang berwarna kuning, lalu mereka

mengeluhkan hal ini kepada beliau. Beliau pun

memerintahkan mereka untuk mendekati unta Rasulullah

sebagai sedekah, lalu beliau bersabd4

Ibnu Katsir dalam tafsir (2/50) dengan lafazh darinya secara lengkap, dan
dengan lafazh serta sanad darinya sampai ungkapaq "Dan tiga orang dari
LIkal,' Ibnu Hajar dalamFath Al Bari (l/337), dan Asy-Syaukani dalamNail At
Authar (l/59).
Ibnu Katsir dalam tafsir (2/52) serta As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur
(3166), dan ia tidak menisbatkannya kecuali kepada Ibnu Jarir.
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'Minumlah dari air susu dan air kencingnya'-

Mereka pun merninum air susu dan air kencingnya, sampai

mereka sehat dan kuat. Namun setelah itu mereka

membunuh penggembalanya dan menggiring unta

tersebut."988

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar menurut

kami adalatr yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi

SAW, bentuk sebagai pemberitahuan tentang hukum orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka

bumi, setelatr Rasulullah SAW melakukannya terhadap orang-orang

Urainah."

Kami katakan bahwa hal itu merupakan pendapat yang paling

benar, karena kisatr-kisah yang diceritakan Allah SWT sebelum dan

setelah ayat ini termasuk kisah-kisah dan cerita-cerita Isra'illiyat. Oleh

karena itu, menjadi penengah untuk menjelaskan hukum dan

perbandingan di antara mereka, dianggap lebih benar.

Kami katakan bahwa turunnya ayat tersebut adalah setelah

tindakan Rasulullatr SAW terhadap orang-orang Urainah kare'lra

jelasnya lchabar-khabar dari para satrabat Rasulullah SAW mengenai

hal ini.

Jika yang kami jelaskan itu lebih utama mengenai ayat ini,

maka takwilnya me'njadi, "Oleh karena itu, IGmi tetapkan (suatu

e88 As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3167), dan ia tidak menisbatkannya

kecuali kepada Ibnu Jarir, sqtzZad Al Masir (2Ba!.

A:l?tq;f a6;ti
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hukum) bagi bani Isra'il, batrwa barangsiapa membunuh seorang

manusia bukan karena orang ifu (membunuh) orang lain, atau bukan

karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telatr

membunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa yang memelihara

kehidupan seorang manusia, maka seolah-olatr dia telah memelihara

kehidupan manusia semuanya. Sesungguhnya telatr datang kepada

mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan

yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah llu srrngguh-

sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi."

Dia berfirman, "Mereka membuat kerusakan di muka bumi,

mereka merrbunuh orang yang tidak membunuh seseorang, dan bukan

pula karana orang itu membuat kerusakan di muka bumi. Itu
merupakan sikap (mengajak) berperang kepada Allah dan Rasul-Nya.

Jika salah seorang dari mereka melakukan hal itu, wahai Muharnmad,

maka balasannya adalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan

kakinya secara menyilang, atau diusir dari negeri kediamannya."

Jika seseorang bertanya kepada kami, "Bagaimana bisa ayat

diturunkan lantaran adanya keadaan seperti yang Anda sebutkan,

yakni keadaan pelanggaran janji yang dilakukan oleh orang kafir bani

Isra'il? Juga pendapat Anda bahwa hukum ayat ini untuk orang Islam,

bukan untuk kafir harb dari kalangan musyrikin?" Jawablatr, "Boleh
saja demikian, karena hukum bagi orang yang memerangl Allah dan

Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi di antara orang-

orang kafir dzimmi dan juga orang Islam sama saja. Dan, orang-orang

yang dimaksud dalam ayatia adalah mereka yang memiliki perjanjian

dengan umat Islam (ahlu dzimmah). Jika orang kafr dzimmi dan orang

yang beragama termasuk dalam hukum ayat tersebut, maka tidak
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menjadi batal masuknya semua orang yang masuk dalam hukum ayat

tersebut ke dalam kategori orang yang dituju dalam ayat tersebut.

Para atrli ilmu berbeda pendapat tentang nasakh hukum Nabi
SAW kepada orang-orang Urainah.

Sebagian berpendapat batrwa hukumnya di-mansukh oleh

larangan beliau melakukan mutilasi dengan ayat ini, i-i V; 6L
,,6 ,E:{t O 5;3j 

^r:"si':itl 

'r;tr-e ,,sesungguhnya pembatasan

terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan

membuat kerusakan di muka bumi." Mereka berkata, "Ayat ini
diturunkan sebagai teguran terhadap tindakan Rasulullah SAW terkait

masalatr orang-orang Urainah. "

Sebagian berpendapat bahwa perbuatan Nabi SAW kepada

orang-orang Urainah itu tetap berlaku unhrk selamanya, tidak di-

nasakh dan tidak diganti.

Firman-Nya, A$3i'it iti t|,-fli V* Gy " s es un gguhny a

pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-

Nya,'adalah hukum dari Allah bagi orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Ny4 serta membuat kerusakan di muka bumi, dengan cara

diperangi. Mereka berkata "Orang-orang Urainah keluar dari Islarn,

merrbunuh, mencuri, dan me,lnerangi AUah serta Rasul-Nya, maka

hukumnya bukanlah hukum orang yang memerangi yang me,nrbuat

kerusakan di muka bumi yang dilakukan oleh orang Islam dan kafu

dzimmi."

Ahli talil/il lain berpendapat bahwa Nabi SAW tidak

mencungkil mata orang-orang Urainatr. Beliau mem4ng hendak

mencungkil, namun Allatl SWT menunrnkan ayat ini kgpada Nabi
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SAW, yang memberitahukan hukum tentang mereka dan melarangnya

me,ncungkil mata mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11860. Ali bin Satrl me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

bin Muslim menceritakan kepada [ami, ia berkata: Aku
berbincang dengan Al-Laits bin Sa'd tentang Rasulullah

SAW yang mencungkil mata mereka dan tidak memotong

mereka sampai mereka mati, ia berkata: Aku mendengar

Muhammad bin Ajlan berkata: Ayat ini diturunkan kepada

Rasulullatr SAW sebagai teguran, dan mengajarkan beliau

tentang hukuman peringatan bagr mereka berupa

pemotongan, pembunuhan, dan pengusiran. Setelah peristiwa

ini, beliau tidak mencungkil mata kepada selain mereka.

Ia berkata, "Perkataan tersebut disebutkan oleh Abu Amr,

dan menolak bahwa ayat ini diturunkan sebagai teguran, ia

berkat4 'Ya, siksa orang-orang tersebut adalatr mata mereka.

Lalu turunlah ayat ini sebagai hukuman untuk selain mereka,

bagi orang yang memerang (melakukan hal yang sama

setelah mereka), sehingga tidak diberlakukan pencungkilan

(mata) unfuk mereka'. "e8e

11861. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia
berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia

berkat4 "Rasulullah SAW mengutus para sahabat, lalu

mereka datang membawa mereka (orang-orang Urainah),

lalu Nabi ingin mencongkel mata mereka, namun Allah

e8e As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3t67), den ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
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-
melarangnya dan memerintalrkan beliau agar menegal&an

ketentuan, sebagaimana dijelaskan oleh ayat yang Allatr
turunkan kepadanya. "eeo

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mendapat

julukan "orang yang memerangi" Allatr dan Rasul-Nya, yang wajib

ditegakkan hukum kepadanya.

Sebagian ulama berpendapat bahwa pencurilah yang dipotong

tangannya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11862. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&xrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Atha Al
Khurasani, tentang firman-Ny4 ';itl 'J;1r-q '.r-jli b; 6L
f,'6 i;*t O S;J;j AiSt "sesungguhnya pembatasan

terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya

dan membuat lcerusakan di muka bumi," keduanya berkata,

"Pencuri yang merampok di jalan adalah i:6 (orang yang

memerangi)."91

Ahli takwil lain berpendapat bahwa ia adalatr pencuri yang

ikut hijrah, dengan tetap membawa tabiat suka me,ncuri, selalu

melalnrkan dosa besar, dan lain-lain. Mereka yang berpendapat

demikian salatr satunya adalatr Al Auza'i.

* Ibnu Athiyah dzlamr Al Muharrir Al Wajiz (21184).
99r Diriwayatkan oleh AbdurrazzaqdalamAl Mushannaf (61117) dengan tambahan

dalam lafazhnya.
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Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat terssbut adalah:

11863. Al Abbas menceritakan kepada kami dari bapaknya, darinya,

dari Malik, Al Laits bin Sa'id, serta Lahi'ah.ee2

11864. Ali bin Satrl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

bertanya kepada Anas bin Malik, "Apakah aaa "qsGJ ai

kota?" Ia menjawab, "Ya, auriS# menurut kami yaitu

orang yang menghunuskan senjata kepada orang Islam, baik

di kota fteramaian) maupun di tempat sepi, baik dalam

keadaan tidak ada pertikaian, dendam, maupun permusuhan,

merampok di tengatr jalan besar, jalan kecil, maupun di

rumatr, menakut-nakuti dengan senjatanya, lalu membunuh

seseorang. Dalam hal ini imam meurbunuhnya (sebagai

hukuman) layaknya ia menghukum seorang "muharib", dara

bagi wali dari orang yang terbunuh ftorban) tidak ada hak

untuk memaafl<an atau menetapkan qishash."ee3

11865. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya tentang

itu kepada Al-Laits bin Sa'd bin Abu Lahi'ah, "Apakah
"rfrr) berlaku dalam lingkup kota besar, kota kecil, dan

perkampungan?" Keduanya menjawab, "Ya. Jika mereka

masuk dengan membawa pedang secara terang-terangan,

atau pada malam hari dengan api." Aku berkata" "Bagaimana

jila mereka membunuh atau merampas harta?" Ia menjawab,

"Ya, itu artinya mereka telah melalrukerr,ti.ltii. Jika mereka

etz fulMawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyn (2133).
ss3 Ibnu Athiyah dalatr. At Muharrir At lvaiiz (21184) dan kata L;i; artinya i;rl

"bergejolak", lihait Lisan Al Arab (entri: ,t). Arti kata ;'ilt adalah dendarn
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membunuh maka dibunuh, jika mereka tidak membunuh,

melainkan memmpas harta dan berhasil membawa keluar

hasil rampasanny4 maka mereka dipotong secara menyilang

ftaki dan tangan). Tidaklah memerangi kaum muslim di
tempat sepi dan jalan umum lebih berat daripada memerangi

mereka di tempat perlindungan dan kediamannya."eea

11866. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: At Walid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr berkata:

"?"6di kota merrbidik korbannya siang dan malam."

Ia berkata: Al Walid mengatakan, dan Malik mengabarkan

kepadaku batrwa membunuh dengan tipu muslihat baginya

sama deng *"efSAi. Aku lalu bertanya kepadanya, "Apa itu
pembunuhan de,ngan tipu daya?" Ia menjawab, "Seseorang

menipu seseorang dan anak kecil, lalu ia memasul&annya ke

rumah atau me,mbiarkan bersama anak kecil tersebut, lalu ia

membunuhnya dan mengarrbil hartanya. Dalam hal ini
Imam menjadi wali pembunuhan ini, dan.wali atas daratr

serta luka tersebut tidak berhak untuk meurbunuh dan

qishash.ees Ini mertrpakan pendapat Asy-Syaf i. Ar-Rabi

menceritakan kepada kami darinya.

Ahli takwil lain berpendapat batrwa A:6 artinya perampok

di jalan. Adapun pelaku dosa besar di kota tidak dikategorikan

sebagai "q56, sehingga hukumnya berbeda. Mereka yang

berpendapat demikian adalah Abu Hanifatr dan sahabat-sahabafrya.ee6

Al Qurthubi dalam tafsir (6/151).
Al Mawardi dzlamAn-Nukatwa Al Uyun (2/33).
Ibnu Rusyd dzlamBidayah Al Mujtahid, ia berkata: Tentang ri.ri, mereka (para

ahli fikih) sepakat bahwa ia menghunuskan pedang dan meraryok di jatan di
luar kota.

991

995
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11867. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mufadhdhal

menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hind, ia

berkata "Kami sedang membincangkan masalatr i1til dan

kami berada bersama Abu Hubairatr di antara ot*g-o.*g
Bashrah. Mereka sepakat bahwa kategori q )6 adalah jika

dilat<ukan di luar kota."ee7

Mujatrid berkata sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

11868. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman-

Nya, ri(.3 
";-rJI e5'fi1' A$'i 6i 'b;t'-e t-51V* 6L

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi AUah dan Rasul-Nya dan membuat kentsakan di

muka bumi," iaberkat4 "Maksudnya adalah zin4 pe,ncurian,

membunuh orang, dan merusak tanaman serta keturunan.'e98

11869. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Anbasatr, dari Muhammad

bin Abdirrahman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari

Mujatrid, tentang firnan-Nya l'r(5 
"f.t{I O J;;,5i-, "Dan

Mereka berbeda pendapat tentang orang yang memerangi di dalam kota. Malik
berkata, "Di dalam atau di luar kota, sama saja." Asy-Syaf i mensyaratkan
adanya kekerasan, walaupun tidak mensyaratkan jumlah. Maksud kekerasan

adalah kekuatan untuk mengalahkan. Oleh karena itu, ia mensyaratkan jauh dari
pemukimaD, karena istilah meng{ahkan bisa dilakukan jika jauh dari
pemukiman. Asy-Syaf i juga mengatakan bahwa jika sultan lemah dan

menemukan kekalahan di kota, maka dinamakan r|,u.i (memerangi), dan jika

tidak demikian maka menurutnya itu adalah.r>r*t (perarryasan). Abu Hanifah

berkata, 'Tindak 6r: tidak terjadi di kota." Lihzt Bidayah Al Mujtahid (11340).
D' Al Qurthubi dalamtafsir (6/151).
ee8 Al Mawardi dalamAn-Nukat wa Al Uyun (2/33).
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membuat kerusakan di mukn bumi," iabe*at4 "Kerusakan

di sini adalah pembunuhan, perzinaan, dan pe,ncurian.'eee

Menurutku pendapat yang paling be,nar adalah yang

mengatakan bahwa orang yang memerangr Allah dan Rasul-Nya

adalah orang yang memerangi orang-orang muslim dan jafir dzimmi di

jalan, kota, dan desa.

Kami katakan batrwa itu merupakan pendapat yang paling

benar, karena tidak ada pertentangan hujjah bahwa orang yang

memerangi orang Islam secara zhalim dianggap sebagai U1thi,6a1
tidak ada pertentangan mengenai hal ini. Adapun yang kamijelaskan,

tidak diragukan lagi, dikategorikan sebagai merrerangi secara zhalim.

Jika memang demikian, maka sama saja hukumnya, baik

memeranginya ifu di kota, di desa, mauprm jalan, sehingga

dikategorikan sebagai memerangi Allah dan Rasul-Nya, karena ia

memerangi orang yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya untuk

diperangi.

Firman-Nya, (rl7.i,;;'i1 
O 6;13j " D an membuat kents akan di

mulra bumi," maksudnya adalah, "Mereka berbuat maksiat di bumi

Allah dalam bentuk teror di jalan orang-orang Islam dan kafir dzimmi,

berbuat jahat di jalan mereka, merampas harta mereka secara zhalim,

melakukan tindak kekerasan kepada mereka' dan menyerobot hak

mereka secara jahat dan ztralim.

w lbtd.
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rakwil firman Allah: 44'g 5ffu- 51:;fi-s
e-fi: <j 1'A i' * G n-il .!tt; lHanyatah mereka dibunuh

atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan

bertimbal balik, ataa dibuang dari negeri [tempat kediamannyaJ)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman, "Apa yang diberikan

kepada orang yang memerangi A1lah dan Rasul-Nya, serta membuat

kerusakan di muka bumi dari kalangan pemeluk Islam dan kafir

dzimmi, kecuali di antara yang Allah SWT sebutkan ini."

Para ahli takwil berbeda pendapat apakah hukuman

diberlalrukan hanya karena orang yang melakukan kejahatan tersebut

termasuk dalam kategori sebagai "*)6, atau disesuaikan dengan

bentuk kejahatannya, sehingga hukumannya pun akan berbeda sesuai

jenis kejahatannya?

Sebagran dari ahli takwil mengatakan bahwa hal itu

diberlalcukan sesuai kadar kejatratanny4 dan hukumannya berbeda

sesuai perbedaan (beratnya) kejatratan yang dilakukan.

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

11870. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaku dari bapalarya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-

Nya Aiti fii {'i'.e all V* GL "sesungguhnya

pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya. " hingga firman-Ny4 &3i <-e 1'A i\
"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)," ia

berkata, "Jika ia memerangi dan membunuh, lalu tertangkap

sebelum ia bertobat, maka ia dibunuh. Jika ia memerangi,
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merampas harta, dan membunuh, lalu tertangkap sebelum ia

bertobat, maka ia disalib. Jika ia memerangi, merampas,

namun tidak membunuh, lalu tertangkap sebelum ia bertobat,

maka tangan dan kakinya dipotong secara menyilang. Jika ia
memerangi dan meneror di jalan, maka ia dibuang dari

negeri kediamannya. " 
I ooo

11871. Ibnu Waki dan Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari

bapaknya, dari Hammad, dari Ibrahim, tentang firman-Nya,

i$ti';iti'bit-e';r-41|y;rT3y"s"rurgguhnyapembalasan
terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-

Nyo,u ia berkata, "Jika ia keluar dan meneror di jalan serta

merampas harta, maka tangan dan kakinya dipotong secara

menyilang. Jika ia hanya meneror di jalan, tidak merampas

harta, namun membunuh, maka disalib."lool

11872. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Hammad,

dari Ibrahim 
-yang 

menurutku- mengenai seseorang yang

keluar untuk memerangi, ia berkata, "fika ia merampok di
jalan dan merampas harta, maka tangan dan kakinya

dipotong. Jika merarnpas harta dan membunuh, maka ia
dibunuh. Jika ia merampas harta dan me,mbunuh serta

me,nyiks4 maka ia disalib."lm2

rm As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/68), An-Nukat wa Al Uyun (2133),
dan Al Muharrir Al Wajiz (21184).

'*r fbnu Abi Syaibah dalamAl Mushannaf (7604).
f@2 Asy-Syaukani dalam Nail At Authar (71332) dan Al Mawardi dalam An-Nukat

wa Al Uyun (2/33), dari lbrahim"
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11873. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Imran bin Jadir, dari Abu

Muj liz, tentang firman-Nya, A-{r, 6i -bit-e'u$\ V* CL
"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya," ia berkata, "Jika ia
membunuh, merampas harta, dan me,neror, maka ia disalib.

Jika ia hanya membunuh maka ia dibunuh. Jika ia hanya

meramprm harta maka ia dipotong. Jika ia membuat

kerusakan maka ia dibuang dari negeri kediamannya."lm3

11874. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Al
Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik

menceritakan kepada kami dari Sammak, dari Al Hasan,

tentang firman-Nya, At:;-r; 'irf S;!t-li- ,-51 t?* 6y
"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Atlah dan Rasul-Nya." Sampai firman-Nya j
,-;"-fu €-. 1',i- "Atau dibuang dari negeri (tempat

kediamannya), " ia berkata, "Jika ia meneror di jalan namun

tidak membunuh serta tidak merampas hartq maka ia

dibuang dari negeri kediarnannya." lM

11875. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Hushain, ia berkata:

"Dikatakan batrwa jika seseorang memerangi, meneror di
jalan, dan merampas harta namun tidak membunuh, maka ia

'*' Iboo Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (71604), Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrir Al Wajiz (21184), dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun
(2t33).

'*n fbnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (21184) dan An-Nukat wa Al Uyun
(2/33).
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dipotong tangan dan kakinya sec:ra menyilang. Jika ia
meramp:rs harta dan membunuh maka ia disalib."loos

11876. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: SaId menceritakan

kepada kami dari Qatadah, bahwa ia berbicara tentang

fi rman-Nya,ili-,i^i6it-Ca5iv*6y"sesunsguhnya
pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah
dan Rasul-Nya," hingga firman-Nya, ,;"-:Ji <J 1'r4 i\
"Atant dibuang dari negeri (tempat kcdiamannya). " Empat

had yarrg diturunkan oleh Allah. Jika seseorang mengalirkan

daratr (membunuh) dan merampas harta, maka ia disalib.

Jika ia mengalirkan darah namun tidak merampas harta,

maka ia dibunuh. Jika ia meramlras harta tapi tidak

membunuh, maka ia dipotong. Jika hanya meneror dan

melalarkan "muharabaft", narnm tidak sampai membunuh

atau merampas harta, maka dibuang dari negeri

kediamanny".'oou

11877. Muhammad bin Al Husain me,nceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal me,nceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

ia berkata, 'Allah SWT melarang Nabi-Nya mencukil mata

orang-orang Urainatr yang membawa kabur unta perahnya,

tetapi memerintahkannya untuk me,netapkan had

sebagaimana Allah turunkan kepadanya. Jadi, beliau

menetapkan bagi orang yang merampas harta namun tidak

membunuh, dipotong tangan dan kakin)ra sscara menyilang,

r*5 fbnu Athiyah dalamAl Muharrir At lltajiz (2/184).
rffi As-Suyuthi dzLamAd-Dun Al Mantsur (3169),IbruAthifh dalamAl Muharrir

Al Wajiz (2/ 184), dan Al Mawardi dalarn An-Nulcat wa Al Uyu (2133).
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tangan kanan dan kaki kirinya. Beliau menetapkan bagi

orang yang membunuh namun tidak merampas harta,

dibunuh. Beliau menetapkan bagi orang yang merampir

harta dan membunuh, disalib. Demikian juga bagt orang

yang meneror di jalan yang dilalui oleh orang-orang Islam,

dipotong jika ia merampas harta, dan pemotongan pada

tangannya dikarenakan ia merampas harta, dan dipotong

kakinya karena meneror di jalan. Jika ia membunuh n:rmun

tidak merampas harta, maka dibunuh. Jika merrbunuh dan

merampas harta, maka disalib."lm7

11878. Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz
menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Marzuq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar As-

Suddi bertanya kepada Athiyatr Al Aufi tentang seseorang

yang keluar untuk memerangi, "Jika ia tidak merampas harta

dan tidak membunuh, maka diusir dengan pedang. Jika ia
merampas harta maka tangannya dipotong karena ia
merampas hartq dan'kakinya dipotong jika ia meneror

orang-orang Islam. Jika ia me,lnbunuh namun tidak
mengambil harta, maka ia dibunuh. Jika ia membunuh dan

merampas, maka ia disalib." Aku kira ia berkat4 "Dipotong
tangan dan kakinya." lm8

11879. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdxrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Atha Al Khurasani dan

Qatadau, tentang firman-Nya, '6i {t}-,.G ,-;11 V* GL

'N' Al Muharrir Al Wajiz (2/184) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa At Uytn
(2/33).

'*' Ibid.
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iVti "sesungguhnya pembalasan terhadap orang'orang

yang memerangi Allah dan Rasul-Nya," ia berkata,

"Maksudnya adalah pencuri yang merampok di jalan. Jika ia

membunuh dan merampas harta, maka ia disalib. Jika ia

membunuh namtm tidak merampas harta, maka ia dibunuh.

Jika ia merampas harta namun tidak membunuh, maka ia

dipotong tangan dan kakinya. Jika perampok itu belum

sempat melalcukan itu semua (tidak membunuh atau belum

sempat membawa lari harta rampasannya), maka ia dibuang

dari negeri kediamannya. '' 
1oo'

11880. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'd, dari Sa'id bin

Jubair, ia berkata, 'Barangsiapa dalarn Islam keluar untuk

memerangi Allah dan Rasul-Nya, lalu ia membunuh dan

merampas hart4 maka ia dibunuh dan disalib. Barangsiapa

membunuh namun tidak merarnpas harta maka ia dibunuh

sebagaimana ia membunuh. Barangsiapa merampas harta

namun tidak membunuh, maka ia dipotong secara

menyilang. Jika ia me'neror di jalan yang dilalui oleh orang-

orang Islam, maka ia dibuang dari negeri kediamannya ke

negeri lain, karena Allatr berfirmaru ,;.-:\ <J\'P- i 'Anu

dibuang dari negeri (tempat kediamannya) '. rrl010

rme As-Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (3169), dan ia menisbatkannya kepada

Abdurrazzaq, Ibnu Humaid, serta Ibnu Jarir. AbdurrazzaqdalamAl Mushannaf
(6/117) dan tafsir (2115, 16).

r0r0 Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (71605) dan Al Mawardi dalam An-
Nukat wa Al Uyun (3/33).
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11881. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullatr bin Abi

Ja'far menceritakan kepada kami dari bapalanya, dari Ar-
Rabi, tentang firman-Nya, A-/ri 61 'oit-e All V*6L
"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya," ia berkat4 "Terdapat

orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi,

membunuh, dan merampok di jalan, maka mereka disalib.

Terdapat orang-orang yang memerangi namun hanya

meramp:B harta, maka dipotong tangan dan kakinya.

Terdapat juga orang-orang yang memerangl saja namun

setelah itu pergi, maka mereka diusir dari kediamannya."loll

11882. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usarnah

menceritakan kepada kami dari Abu Hilal, ia berkata:

Muwarriq Al Ajli berbicara tentang i:6 "Orang yang

memerangi Atlah dan Rasul-Nya," ia berliata, "Jika ia keluar

lalu membunuh dan merampas harta, maka ia disalib. Jika ia

meinbunuh namun tidak merampas hart4 maka ia dibunuh.

Jika merampas namun tidak membunuh, maka ia dipotong.

Jika ia menyakiti orang-orang Islam, maka ia dibuang."lol2

11883. Harurad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ajjaj, dari

Athiyatr Al Aufi, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Jika seorang

'116 keluar meneror di jalan dan merampas harta, maka

dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Jika ia

keluar lalu membunuh dan merampas harta, maka dipotong

r0rr Kami tidek menemukan atsar ini dalam literatur kami.

'ot' fboo Abi Syaibah dzlamAl Mushannaf (71605).
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tangan dan kakinya, lalu disalib. Jika ia keluar lalu

membunuh namun tidak merampas harta, maka ia dibunuh.

Jika ia meneror di jalan dan tidak membunuh serta tidak

merampas hart4 maka ia dibuang."lol3

11884. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi bin

Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhr

menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Kab Al

Qwazhi. Riwayat dari Abu Mu'awiyah, dari Sa'id bin Jubair,

tentang ayat ini, A;si 'iti i,i'-(1 A$ V* 6y
"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya," keduanya berkat4 "Jika ia

meneror orang-orang Islam dan merarrpas harta, namun

tidak membunuh, maka ia dipotong. Jika ia membunuh,

maka ia dibunuh dan disalib. Jika ia merampas dan

membunuh, maka ia dipotong lalu dibunuh, kemudian

disalib. Seakan-akan penyaliban disesuaikan de'ngan konsep

iiri, p"-otongan disesuaikan dengan firrran-Ny4 StPG
fi-fi lHi$ friA| 'Laki-laki yans mencari dan

perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya'. (Qs.

Al Maa'idah [5]: 38), dan pernbunuhan disesuaikan dengan

finnan-Ny4 
";1\ ;A\'"5 'Jiwa (dibalas) dengan iiwa'.

(Qs. Al Maa'idatr [5]: a5). Jika ia tidak melakukan semua

ifu, maka seharusnya Imam dan orang-orang Islam mencari

dan menangkapnya, lalu ditetapkan kepadanya hukum kitab

r0r3 Asy-Syaf i dalam Al Umm (81372) dan Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf
(7/604).
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Allah, atau dibuang dari tempat kediamannya, dari negeri

Islam ke negeri ftffi.nlola

Abu Jarfar berkata: Orang-orang yang berpendapat demikian

beralasan batrwa Allah mewajibkan hukum bunuh kepada orang yang

membunuh, hukum pemotongan kepada pencuri.

Mereka juga mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabd4

', t-7 ',.i',,,F,F #.:):JY P>to;-;Url\F f;t?t J;-\
y\1.'rx.';r b r:r,i ; i,*i* ;,t .p ri

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu

dari tiga hal; seseorang yang membunuh maka ia dibunuh,

seseorang yang berzina setelah ia menikah (muhshan) maka ia
dirajam (hingga mati), dan seseorang yang keluar dai
Islam."lol5

Mereka mengatakan bahwa Nabi SAW melarang membunuh

seorang muslim kecuafi dengan alasan salah satu dari tiga hal tersebut.

Bisa jadi ia dibunuh karena meneror di jalan, meski tanpa membunuh

atau merarnpas harta. Dalam kasus ini berarti mengajukan ketetapan

hukum atas nama Allah dan Rasul-Nya, dengan cara yang

bertentangan dengan keduanya dalam menetapkan hukum.

Mereka menyatakan bahwa maksud perkataan orang yang

berpendapat batrwa Imam boleh memilih jika seseorang membunuh,

roro lbnu Abi Syaibah dalamAt Mushannaf (71605)
r0r5 Al Bukhari dalam Shahih, pembahasan mengenai diyat (6878) dan Muslim

dalam pembahasan tentang sedekah (25,26). Terdapat atsar dalam Ath-Thabari
dengan lafazh keduanya, dan ia menjadi shahih yang disepakati
Disebu&an pula dalam kitab-kitab hadits, namun di sini tidak ada sanadnya.
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meneror di jalan, dan merarnpas hart4 adalatr, Imam berhak memilih
apakah membunuhny4 menrbunuh dan menyalibryq atau memotong

tangan dan kakinya secara menyilang? Mengenai hal ini (yaluri

hukuman penyaliban atas nama "orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya", padahal ia tidak melakukan apa pun, baik membunuh

maupun merampas), tidak dikatakan oleh seorang alim pun.

Ahli takwil lain berpendapat bahwa Imam boleh memilih di
antara yang disebutkan oleh Allah dalam kitab-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11885. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir
mengabarkan kepada kami dari Atha. Riwayat dari Al Qasim
bin Abi Bauz:aln, dari Mujahid, tentang "qS#rbahwa Lnam

boleh memilih, mana saja yang ia kehendaki maka ia boleh

melaksanakannya.lol6

11886. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadakq ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari lIbaid"h, dari

Ibrahim, bahwa Imam boleh memilih dalarn hal i1tii, dan

mana saja yang ia kehendaki, ia boleh melaksanak'annya. Ia
boleh memotong, membuang, atau menyalibn ya.""

11887. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al Hasan,

tentang firman-Ny4 f|r:"5; 6i 'iti'-!4 A$i $r; Gy
"sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Atlah dan Rasul-Nya," hingga firman-Ny4 5

to'u fbnu Abi Syaibah dalamAt Mushannaf (71605).
ron lbid.
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&-fu 6" 1'1;i "Atau dibuang dari negeri (tempat

kediamannya)." ia berkata, "Imam boleh memilih hukuman

yang ia sukai.ulol8

11888. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapaklru

menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari

Ashim, dari Al Hasan, tentang firman-Ny ", 
'u$i b; 6y

SFti fii '6ir-\1 "sesungguhnya pembalasan terhadap

orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya," ia

berkata, "Imam boleh memilih dalam hal tersebut."lole

11889. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Ibnu Juraij, dari

Atha', riwayat y*g s"*pu.'o'o

11890. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'd, ia berkata:

Atha berkat4 "Imam boleh memilih sesuai keinginannya.

Jika ia ingin maka ia boleh membunuh, memotong, atau

mengusir, karena Allah berfirman, 5 Yf$'- 5 ffiS- o1

6t:;'&-:JI A\1u- j, +Y.;', rtj!'..'t5;+)5'{"
lg; ,\1i '{;;1 0 ;i3', 163( O fs-i+ }ff 'Hanyatah

mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki

mereka dengan bertimbal-balik, atau dibuang dari negeri

(tempat kediamannya)'. Ini merupakan hak Imam yang

menjadi hakim untuk memilih sesuai keinginannya."lo2l

tors lbid.

'ot' Ibid.

'o'o lbid.

'02' lbnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (71605) dan Al Mawardi dalan An-
Nukat wa Al Uyun (2133).
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11891. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

fi rman-Nya, A ;5t it'bi te r-ii ty; Gy " s es un g guhny a

pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya," ia berkata, "Barangsiapa menghunus

pedang kepada sekelompok orang Islam lalu meneror di
jalan, lalu ia berhasil dan bisa melakukannya, maka Imam

orang Islam boleh memilih, jika ia mau maka ia boleh

membunuhnya, jika ia mau maka ia boleh menyalibnya" dan

jika ia mau maka ia boleh memotong tangan dan

kakinya."lo2z

11892. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hilal
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Qatadatr

mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyab, ia

berkat4 tentang i)d, batrwa hal ini diserahkan kepada

Imam, jika ia menangkapnya maka ia boleh memilih

(hukuman) sesuai keinginannya. I 023

I1893. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah

menceritakan kepada kami dari Abu Hilal, ia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Al Hasan, te,lrtang is6,

roz lbnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz (21184), As-Suyuthi dalam Ad-Durr
Al Mantsur (3/68), d"n ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir,
serta Ibnu Abi Hatirn, dan An-Nahhas dalamAn-Nasildt wa Al Mansukh.

"2' fbnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (71605), Ibnu Athiyah dalam Al
Muharrir Al Wajiz (21184), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (2/33),

dan Al Baghawi dalamMa'alim At-Tanzil (2/347).
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keduanya berkat4 "Itu ditujukan kepada Imam, untuk

memilih (hukuman) sesuai keinginann yu."'o'o

11894. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin
Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al
Hasan, tentang firman-Nya , 5;5i';iti 'oir-\1 A51ft'*6L
"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya. " ia berkatq "Itu ditujukan
kepada [n3rr.*1025

Abu Ja'far berkata: Orang-orang yang berpendapat demikian

beralasan bahwa mereka menemukan athaf yangmenggunak ankata\f
(atau) dalam Al Qur'an bermakna, #t (memilih) terhadap apa yang

Allah wajibkan. Ini seperti firman Allah dalam kafarat sumpah,
'#3 ); i, fr'63i -&{; t #. v .bti e i,g:a rfr ?cEL;i:ff<'
"Malra lraffarat (melanggar) sumpah ilu, ialah memberi makan

sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan

lrepada lreluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau

memerdelcakan seorang budak." (Qs.Al Maa'idah [5]: 89), & irQ,
9$ f i'* it ,Q i'4J$ .;S i i;i.4 i c4; "Jita ada diantaramu

yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (alu ia beranlcur), maka

wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau

berlatrban." (Qs. Al Baqarah l2): 196) bi +'&- 4l i Si (. 'Jr,:W
a? a:s 3'{"'; i6fi )\3L 0,3{ I }43i { V; -# lt ,,Matrn

dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan

buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di

Ibnu Athiyah dalam AI Muharrir Al Wajiz (21184) dan Al Baghawi dalam
M a' alim At- Tanzil (2 / 3 47).

Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al ll/ajiz (2/182) dan Ibnu Al Arabi dalam
Ahkam Al Qur'an @596).

lo24

1025
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antara lramu, sebagai hadya yang dibawa sampai ke Ka'bah, atau

(dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang

miskin, atau berpuasa seimbang dengan maknnan yang dikeluarlan

i/2. " (Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

Mereka berkata, "lika athaf dengan 21 6tau) dalam semua

yang Allah wajibkan dalarn semua Al Qur'an bermakna 

"}ril(memilih), maka dernikian juga dalam ayat iijAl. Imam Uotetr

memilih hukuman yang akan ditetapkan kepada i:6 jika

tertangkap sebelum bertobat. "

Abu Jaffar berkata: Pendapat yang paling benar menurut

kami adalatr yang mewajibkan i:6 mendapat hukuman sesuai

kategorinya, sehingga hukumnya akan berbeda-beda sesuai jenis

kejatratannya. Bagr orang yang meneror di jalan jika tertangkap

sebelum bertobat dan sebelum membunuh dan merampas harta, maka

ia dibuang dari negeri kediamannya. Jika tertangkap setelah merampas

harta dan membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya, maka ia

disalib, sebagaimana alasan yang dikemukakan sebelumnya oleh

orang yang berpendapat demikian.

Alasan pendapat yang mengatakan batrwa Imam boleh

memilih, adalah karena huruf athaf .lf U".*rt""'r*3t (pjlihan),

adalah alasan yang tidak memiliki relevansi. Hal ini karena if aa"-
perkataan Arab kadang memiliki berbagai macam mal<na. Dan saya

tidak akan berpanjang lebar dalam penjelasan permasalatran ini,

karena sebelumnya saya telah banyak menjelaskan tentang malcnanya,

dan selebihnya akan kami jelaskan pada tempatnya, insyaallah.

Adapun dalam ayat ini, maknanya adalatr, l$flt (berurutan),

dan ini adalah tandingan pendapat yang mengatakan: Sesungguhnya
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balasan orang-orang mukmin di sisi Allah pada Hari Kiamat adalatr

memasukftamya ke swgq atau mengangkat kedudukan mereka di
surga llliyin, atau menempatkannya beserta para nabi dan orang-orang

yang jujur.

Bisa dimaklumi bahwa yarag mengatakan pendapat itu tidak
bermaksud menyatakan bahwa pahala setiap orang mulonin yang

percaya kepada Allah dan Rasul-Nya, berada dalam satu tingkatan di
antara tingkatan-tingkatan ini, dan satu kedudukan di antara

kedudukan-kedudukan ini. Akan tetapi, malcnanya yang logis adalatr,

pahala orang mukmin tidak akan lepas dari salah satu kedudukan ini.
Kedudukan yang dimaksud bukanlatr kedudukan orang-orang yang

mendahuluinya dalam kebaikan, karena orang-orang yang

mendatruluinya dalam kebaikan, kedudukannya lebih tinggi darinya,

sedangkan orang yang berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri,

kedudukannya lebih rendah daripada keduanya. Walaupun begitu,
semuanya berada di surg4 sebagaimana Allatr berfirman, O:Jb bl:i
WPU-'(Bagt mereka) surga Adn, mereka masuk ke dalamnya.,, (es.
Faathir [35]: 33).

. D,"-ikian juga rlulp" athaf dengan J[ dalam firman-Nya, Urllt

'di|i 'a$t Oj.st^i- e)Jt ,tF ,,Sesungguhnya pembalasan terhadai
orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya," ini adalatr
'v})8t @enrrutan).

Jadi, takwilnya adalatr, "Orang yang memerangi Allah dan

Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi, tidak akan lepas

dari salah satu empat balasan yang Allah SWT sebutkan, karena Imam

diminta untuk menetapkan hukum, dan boleh memilih, disesuaikan

dengan keadaannya, berat atau ringan? Itu karena jika tidak demikian,

maka Imam akan membunuh dan menyalib orang yang hanya sebatas
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menghunuskan pedang untuk meneror di jalan, meskipun ia tidak

merampas harta dan membunuh seorang pun. Imam juga boleh hanya

membuang orang yang telah membunuh, merampas hartq dan

meneror di jalan. Pendapat tersebut bertentangan dengan atsar-atsar

shahih dari Rasulullah SAW,

"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu

dari tiga hal, (yaitu): seseorang yang membunuh orang lain,

malra ia dibunuh, atau berzina setelah ia menikah (muhshan),

maka ia dirajam (sampai mati), atau keluar dari agamanya

(Islam)."1026

Juga bertentangan dengan sabda beliau,

t+6r$g)A'p,
"Hulanm potong diberlalcukan pada seperempat dinar atau

lebih.'1027

1026 Al Bulfiari dzlam Shahih, perrbahasan mengenai diyat (6878) dan Muslim
dalam pembahasan tentang sedekah (25,26). Terdapat atsar dalam Ath-Thabari
dengan lafazh keduanya, dan ia meqjadi shahih yang disepakati maknanf.
Disebutkan pula dalam kitab-kitab hadits, namun di sini tidak ada sanadnya.

1027 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang hudud (6789), Abu Daud dalam
Sunan, perrbahasm tentang hudud (4384) dari Urwah dan Amah binti
Abdurrahman, dari Aisyah, bahwa Nabi SAW pernah 

l"t:"b*,. . _ . . , , ,1 ._t

trtt-.e )u-) gt Q 9ut J{ Cl."-

"Dipotong tangan pencuri seperempat dinar atau lebih."
An-Nasa'i dalam Sunan, bab: Pencurian (8179,4923) duri Urwah dan Amrab,
dari Aisyall, dengan lafazh terdahulu. Terdapat pula dalam Muwaththq' (2/840)
dari perkataan Amrah binti Abdirrahman.

,#r*,r,p "p;,?\ uLlroyJ; fit?tk'l
ry *-e',:f ,ei)GLfi i:':i
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Bertentangan pula dengan hukum-hukum lainnya, yang tidak

disebutkan.

Jika seseorang berkata, "Hukum-hukum yang Anda sebutkan

berasal dari Rasulullah, tapi tidak berkaitan dengan "qsGJ, sedangkan

untuk "116 terdapat hukumnya sendiri yang berbeda." Tanyakan

kepadanya, "Hukum apa yang t*rusus untuk i:6 yang termasuk

Sunnah beliau?" Jika ia mengaku bahwa Nabi SAW memiliki hukum

yang berbeda dengan yang kami pegang, maka apakatr semua ulama

mendustakannya, karena tidak ada naql dari seseorang atau

kelompok? Jika ia menduga bahwa hukum tersebut terdapat dalam

zhalw Kitab, maka katakana kepadanya, "Keadaan Anda akan mujur
jika bisa diterima, bahwa zhahir ayat memiliki kemungkinan seperti

yang Anda katakan dan yang dikatakan oleh orang yang berpendapat

selain Anda. Lalu apa buktinya bahwa takwil Anda adalatr takwil yang

lebih utama darinya. Selain itu, jika menurut Anda Imam boleh

memilih hukuman ioag"q;6J karena i(U"t111un a'.}irht dalam ayat

ini, maka apakah ia boleh menyalibnya dalam keadaan hidup dan

membiarkannya tersalib di kayu dengan tidak terlebih dahulu

membunuhnya hingga ia mati sendiri?" Jika ia menjawab, "Ya,

memang demikian," maka itu berarti bertentangan dengan pendapat

jumhur. Namun jika ia berkat4 "Tidak demikian, akan tetapi dibunuh

terlebih dahulu, lalu disalib, atau disalib datrulu baru kemudian

dibunuh," berarti ia telah memungkiri alasannya sendiri, bahwa Imarn

boleh memilih hukuman atas "q sthi karena .lf U"rrrrrtcn u'k.Ji)t .

Katakan kepadanya, "Bagaimana ia boleh memilih membunuh,

mengusir, atau memotong, sedangkan dalam kasus menyalib ia tidak

boleh memilih, sehingga terakumulasi hu.ruman lain?"
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Katakan kepadanya, "Apakah antaxa Anda dengan orang yang

pilihannya Anda tolak dan orang yang menolak pilihan Andq terdapat

perbedaan, baik dari ashl maupun qiyas? Jadi, tidak boleh me,ngatakan

dalam salatr safu dari keduanya kecuali harus adanya kesamaan antara

keduanya. Terdapat riwayat dari Rasulullah SAW yang membenarkan

pendapat kami tentang hal ini, sekalipun me,ngenai sanadnya masih

perlu dipertimbangkan lagi, seperti:

11895. Ali bin Satrl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid

bin Muslim menceritakan kepada kami dari Ibnu Latri'ah,

dari Yazid bin Abi Hubaib, batrwa Abdul Malik bin Marwan

menulis kepada Anas bin Malik, yang menanyakan

kepadanya tentang ayat ini. Anas menuliskan jawabannya,

bahwa ayat ini diturunkan kepada orang-orzlng Urainah,

yaitu orang-orang dari Bujailah. Anas berkata, "Kemudian

mereka keluar dari Islam, membunuh penggembal4

menggiring unta, meneror di jalan, dan memperkosa."

Anas berkatq "Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Jibril AS

tentang keputusan bagi orang-orang yang memerangi (Allah dan

Rasul-Nya). Jibril menjawab, 'Barangsiapa mencuri dan meneror di

jalan, maka potonglatr tangannya karena pencuriannya, dan kakinya

karena terornya. Barangsiapa membunuh maka bunuhlatr ia.

Barangsiapa membunuh, meneror di jalan, dan me,mperkos4 maka

saliblatr ia."lo28

Firman-Nya, *!V :; n-$.d'y ;*+5 '€" 5 "Atau

dipotong tangan dan kaki merekn dengan bertimbal balik,"

t028 As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3166), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
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maksudnya adalah, "Tangannya dipotong secara menyilang dengan

kakinya, yakni dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Inilah yang

dimaksud dengan dipotong secrra menyilang. Seandainya .ka1a.'A.
dalam hal ini adalah ,rll atau t/ maka-akan berbunyi qe$tl'l&ii \l
)V ,p '&'rti-*u, iU'&r| ' -*i F i(,-*;
malananya sama dengan menggun irr^'O:.

Para ahli takwil berbeda pendapat te,lrtang makra ,jil
(pembuangan) yang disebutkan dalam ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah dicari hingga
tertangkap, atau diusir dari negeri Islam.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11896. Muhammad bin Al Husain menceritakan keptdaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada karni,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman-Ny4 ,p-fu €j 1;i_ J "Atou dibuang dari
negeri (tempat kediamannya)," ia berkata, "Imam
mencarinya dengan kuda dan sejumlah onmg sampai

menangkapnya, lalu ditegal*an hukum kepada mereka, atau

dibuang dari negeri Islam."lo2e

11897. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaklru menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

'0" Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir At Wajiz (21185) dan Al Mawardi dalam An-
Nukatwq Al Uyun (2134).
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kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

"Mencari."lo3o

11898. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatr

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyatt

menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu

Abbas, tentang firman-Nya,,i:'ii <J 1',;i- 5 "Atau

dibuang dari negeri (tempat kediamannya), " ia berkata,

"Mereka diusir sampai keluar dari negeri Islam ke negeri

kafir."lo3l

11899. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

bin Muslim menceritakan kepada karri, ia berkata: Abdullah

bin Lahi'ah mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Abu

Hubaib, dari tulisan Anas bin Malik kepada Abdul Malik bin

Marwan, bahwa ia menulis kepadanya: Membuangrlya" atau

Imam mencarinya sampai menangkapnya. Jika ia telalt

menangkapnya maka ia menegakkan hukum kepadanya

dengan salatr safu cara yang telatr Allatr sebutkan.1032

11900. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku menyebutkannya

kepada Al-Laits bin Sa'd, lalu ia berkata" "Membuangnya,

mencarinya dari safu negeri ke negeri lain sarnpai

menangkapnya, atau melanjutkan pencariannya dari negeri

1030 As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3169), dan ia tidak rnenisbatkannya

kecuali kepada Ibnu Jarir, serta Ibnu Athiyah dalam Al Muharrir Al Wajiz
(2n8s).

"" An-Nukat wa Al Uyun (2134).
ro32 As-Suyuthi dalrm Ad-Dun Al Mantsur (3166), dan ia tidak rnenisbatkannya

kecuali kepada Ibnu Jarir.
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Islam ke negeri musyrik dan kafir jikaia'glEJyang murtad

dari Islam."

Al Walid berkata, "Aku bertanya kepada Malik, kemudian ia

memberikan jawaban yang serupu. rr 1033

11901. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada

Malik bin Anas dan Al-Laits bin Sa'd, "Demikian juga
"*l# yang bermukim dengan keislamannya, dipaksa untuk

dicari dari satu negeri ke negeri yang lain, sampai ke tapal

batas negeri Islam, atau ujung wilayah kekuasaan Islam."

Apakah mencarinya sampai memasuki negeri kafir?

Keduanya menjawab, "Orang Islam tidak perlu melalcukan

itu. " 
l o34

11902. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-

Dhahhak, tentang firman-Ny4 ,;"-:'i'i <J lrzi- J "Atou

dibuang dari negeri (tempat lcediamannya)," ia berkata,

'Mereka mencarinya sampai tidak sanggup lagi.rrtort

11903. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia
berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin
Sulaiman menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku
mende,ngar Adh-Dhatrhak berkatq lalu ia me,nyebutkan

riwayat yang serupa.

to'3 Ib',u Athiyah dalam Al Muharrir At Wajiz (21185) dan Al Mawardi dalm An-
Nukat wa Al Uyun (28$.

'o3o lbid.
'0" An-Nulrat wa Al Uyun (28$.
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I1904. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin

Ghiyats menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Al
Hasan, tentang fimran-Nya, ,E:'ii €j 1',;i- 5 "Atau

dibuang dari negeri (tempat lcediamannya), " ia berkat4

"Dibuang samFai tidak bisa ditemukan."l036

11905. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullalt

menceritakan kepada kami dari bapakny4 dari Ar-Rabi bin

Anas, tentang fir:nan-Ny a, &-:>li <J\'A J "Ato, dibuang

dari negeri (tempat kediamannya), " ia berkata, "Diusir dari

kediamannya di manapun mereka ditemukair, dikeluarkan

sarnpai berada di negeri musuh."l037

11906. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdttnazzaq me,nceriakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

menceritakan kepada kami dari Az-Ztthi, te,ntang firman-

Nya, gr-jYi <-e 1'-.j+- J "Atou dibuang dari negeri (tempat

kediamannya)," ia berkata, "Membuangnya adalatt

mencarinya sampai tidak ditemukan. Setiap dengar

tentangnya maka dicari. " 
lo38

11907. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

bin Muslim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nya, ;-j'Yi <- 1-A J "Atou dibuang dai negeri (tempat

kediamannya)," ia berkata, "Jika tidak membunuh dan

1036 fbnu Javzi dalam Zad At Mosir Q1346).
ro37 As-Suyuthi dzlan Ad-Darr Al Mantsur (3170), dan ia tidak menisbatkannya

kecuali kepada Ibnu Jarir.
1038 Abdurrazzaq dalam tzfsir Qll6) serta As-suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur

(3/66), dan ia menisbatkamya kepada Abd bin Humaid serta Ibnu Jarir.
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merampas hartq maka dicari sampai tidak sanggup lagi
mencarinya."lo39

11908. Ibnu Al Barqi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi
Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi bin
Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhr

dari Muhammad bin Kab Al Qurazhi, dari Abu Mu'awiyah,
dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya, ;,7}.ii <-\'rri- j
"Atau dibuang dari negeri (tempat kcdiamannya),,,

maksudnya adalah dari negeri Islam ke negeri kafir.rB0

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makra iCt * sini adalah,

"Jika Imam telatr menangkapnya maka ia membuangnya dari negeri
kediamannya ke negeri lain."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11909. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Hudzaifah me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Qais bin
Sa'd, dari Said bin Jubair, tentang firman-Nya, <-\'r^i 5
,i:Ji "Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya),,, ia

berkata, "Barangsiapa meneror jalan yang dilalui oelh umat

Islam, maka ia dibuang dari satu negeri ke negeri lainnya,

berdasarkan firman-Nya, e:li <j fi- J 'Ato, dibuang
dari negeri (tempat lcediamannya)'. nrBt

11910. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits

'o'e An-Nulrat wa Al Uyun (28$.
l* fUr,, Athiyah dalamAl Muhtarrir Al ll/ajiz (2/185).t*' Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al tJytn (2134).
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menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid bin Abi Hubaib

dan yang lain me,nceritakan kepadaku dari Hibban bin
Syuraih, bahwa ia menulis surat kepada Umar bin Abdul
Aziz mengenai pencurian, maka ia me,njelaskan tentang

pencurian dan pe,natranan mereka di penjara. Ia berkata:

Allah berfirman dalam kitab-Nya, ';iti -Jb-g 
aii v* 6L'{3 5 ?A4 51:}r3- 6 r,ta ajsi A (,ru iai,,

+J> i #-J; ;*+5 "sesungguhnya pembalasan

terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya

dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka

dengan bertimbal balik." Ia tidak me,nuliskan, <J \'rri 5
,r:'ii "Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)."

Umar bin Abdul Azizlalu me,nulis kepadanya: Amma ba'd.

Karru me,nulis kepadaku firman Allah, 5;'.t-13- U$ify;Ciy'{3 5rA/4 5r;f.3_itr*3 ejtt o-;,;i;j a;;;a
-+i+ i &5; ;*-+5 "sesungguhnya pembatasan

terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya

dan membuat kentsalcan di muka bumi, hanyalah mereka

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka

dengan bertimbal balik," dan karnu tidak menuliskan firman-
Nyu,.r-j'yf €ifi- J "Atou dibuang dari negeri (tempat

kediamannya)." Apakah kamu Nabi watrai Hayyan bin Umm
Hayyarfl Janganlah kamu memindahkan apa pun dari

tempatnya. Apakah kamu membebaskan bagi pembunuhan

dan penyaliban seakan-akan kamu adalah budak bani Uqail
tanpa kamu serupa dengannya? Jika tulisanku ini datang

kepadamu maka buanglah mereka ke Syaghab.ls2

'u2 Al Muharrir Al Wajiz (2t185) dar An-Nukat wa Al Uyun QRg.
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ll9ll. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Watrab

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Al-Laits

menceritakan kepadaku dari Yazid dan lainnya dengan hadits

yang sama, hanya saja Yunus dalam haditsnya berkata,

"Seakan-akan kamu adalah halnbasahaya bani Abi Uqal

tanpa kamu serupa dengannya."lM3

ll9l2. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah

mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abi Hubaib,

bahwa Ash-Shalt -juru tulis Hayyan bin Syuraih-
mengabarkan kepada mereka bahwa Hayyan menulis surat

kepada Umar bin Abdul Aziz: Orang-orang dari Qibthi
terbukti memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat

kerusakan di muka bumi, sedangkan Allah berfirrnan, tliy
5 t:j-13_ 6 r,ta gjSt a. Sru Ar:"jt -i,i'bir-g'u)ti V*
* 6 riliitS ;.+-{:J'{n 5 r14: "sesunsguhnya

pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah
dan Rasul-Nya dan membuat kentsakan di mula bumi,

hanyalah merelca dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan

dan lcaki mereka dengan bertimbal balik" Mereka tidak

berbicara tentang pe,lnbuangan. Jika Amirul Mukminin
menganggap perlu memberlakukan ketentuan Allah atas

merek4 maka tetapkanlah dengan itu.

Ketika Umar bin Abdul Aziz membaca tulisannya, ia

berkata, 'Tla11yan telah merasa cukup." Ia lalu menulis

Syaghab adalah sebuah tempat antara Mesir dan Syanr
Lihat Mu'j am Masn'j ima (r*).

Ibid.1043
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kepadanya, bahwa tulisannya telah sampai kepadanya dan ia

telah memaharninya. Kamu telah berani seakan-akan kamu

me,nulis dengan tulisan Yazid bin Abi Muslim atau orang

kafir hak de,ngan tanpa me,nyerupai keduanya. Kamu

menuliskan bagran awal ayat dan membiarkan bagran

aktrimya, sedangkan Allah berfirman, ,;.-:y <j 1'rrr- i\
"Atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). " Jika

terdapat bulfi atas apa yang kamu tuliskan, maka ikatkanlah

besi di leher mereka, lalu usir mereka ke Syaghab dan

Bada.los

Abu Ja'far berkata: Syaghab dan Bada adalatr nama tempat.

Ahli takwil lain berpendapat bahwa malna kalimat "dibuang

dari negeri kediamannyd' di sini adalah penahanan. Ini merupakan

pendapat Abu Hanifirh dan sahabat-satrabatnya. Isj

Abu Ja'far berkata: Pe,ndapat yang benar menurutku adalah

yang mengatakan batrwa malcna kalimat "dibuang dari negeri

kediamannya" di sini adalah membuangnya dari satu negeri ke negeri

lainnya dan me,nahannya di penjara di negeri tempat ia dibuang,

sampai ia menunjukkan pertobatannya dari kefasikan dan mele,paskan

kemaksiatannya kepada Tuhan.

'* Lihat dua footrote sebelumnya. r+ adalah nama tenpat antara Mesir dan Syam.

Lihat Mu'jam (r+).
1045 Al Kasani dalam Bada'i' Ash-Shana'i' (7ll4l) dan Bidayah At Muitahid

(2t342).
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Aku katakan bahwa inilah pendapat yang paling benar, karena
para atrli takwil berbeda pendapat tentang maknanya pada salah satu
dari tiga cara yang telatr saya sebutkan. Jika keadaannya demikian,
maka menjadi maklum bahwa Allah SWT menjadikan balasan "q:6
adalah dibunuh, disalib, atau dipotong tangan dan kakinyu ,Jr*"
menyilang, setelatr bisa menangkapnya, bukan ketika tidak bisa
menangkapnya. Juga sudah menjadi maklum batrwa pembuangan itu
dilakukan setelah ia tertangkap, bukan sebelumnya.

Jika pelariannya dari pencarian menjadi pembuangan bagnya,
maka memotong tangan dan kakinya secara menyilang dalam hal
tidak bisa ditangkap dan bentuk kejahatannya yang benrpa
memburuh, maka malcnanya adalah menegakkan had kepadaaya
setelatr tertangkap. Juga telatr disepakati bahwa itu tidak berarti
pernbuangan yang Allah SWT jadikaa had kepadanya setelah ia
tertangkap, tidak berlaku.lm6 Jika demikian ud-yq maka menjadi
maklum bahwa tidak ada yang tersisa selain dua car4 yakni dibuang
dari satu negeri ke negeri yang lain, atau dipenjara.

Makna Ft **, batrasa Arab yaitu 3;fur 6r*g*iran).
Contohnya adalah perkataan Aus bin Hajar,

,.*3?i 
di t1'ortlit ux ur st$tt g*'* o:yi

"Merelra terasir dari jalan orang-orang yang mulia,

lffi Kalirnat berbunyi demikian, mungkin terdapat keterputusan, atau mungkin
maksudnya adalah pembuangannya dari negeri kediannannya meqiadi b'atal

.^,, karena pelariannya dari pengejaran.
'*' Bait syair terdapat dalam Bahr At Kamil dat', qasidah yang jumlahnya g bai!

yang permulaarmya berbunyi,

Lihat Diwan Aus bin Hajar (21).



SilralAtItddc'i&h

seperti alat pemuhtl mengusir lcegagapan."

Dikatakan juga untuk dirham yang bunrk dan segala sesuatu

lainnya 
ryang 

jelek adalah iit8t lsampah). Mashdar dari lafazh *.eJ

adalalr }3tO* U-t$.Jug* dikatakan, "Atr yuda(dikosongkan) dari

dalam enrber.

Contoh lainnya adalah perkataan Ar-Rajiz,

t't^'jAt 
Jb )b)tEt; pt nr$"ok

Juga dikatakan rontok rarnbutrya jika berjatuhan, dikatakan

warnamu berubatr dan rambutnu rontok.

Takwil tirman Auah: {*91e ;i3i"gli A-?s'i+;4 6{;
l# $t:i (Yang demikian itu [sebagaiJ saatu penghinaan untuk
mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Nya, 'tlly "Yang

demikian itu," adalilt siksa yang kamu berikan kepada orang-orang

yang memerangr Allah dan Rasul-Ny4 serta membuat kerusakan di

rs8 Bait Syair milik Rubah bin Al Ajjaj dalam Bahr Ar-Rijz, yang permulaannya
berbrmyi,

';';,-lt ;riit;l ril,s #'s.at't;,;:,L:tla
Disebutkan oleh Ibnu Al Mandzur dalam Al-Lisan (enEi: r.i- dan ,r.), Ibnu

Duraid dalam Al Isytiqaq (235), bahwa bait ini milik Al Ah),al Ath-Tha'i.
gsdangkan yang milik Ibnu Duraid adalab,

,t;at *4:"\)t,y # &t'u'rra!'ik
,#'* p'E';

Lihat Malaabah Al lliktntniyah, Al Maj'ma' Ats-Tsaqafi, Abu Dzabi.
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muka bumi berupa pembunuhan, penyaliban, serta pernotongan tangan

dan kaki secira menyilang.

)ff 't-lntuk rnereka," maksudnya adalatr bagi orang-orang

yang memerang.

?;llt J-t)+ -l 6l!i "(Sebagai) suatu penghinaan untuk

mereka di dunia." Allah berfirman, "Itu bag mereka adalah

keburukan, kekejian, kehinaan, hukuman, dan siksa di dunia sebelum

di akhirat."

Dikatakan, 
"f $ Art 6i c.igl "l*, menghinapan si

fulan, maka ia mmjadi hina dan ia adalah orangyang hina."

Firman-Nya, *; $ti;';j|O ;i33 "Dan di akhirat mereka

beroleh siksaan yang besar," maksudnya adalah, "Allah SWT

berfirman kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya,

serta mernbuat kerusakan di muka bumi dan tidak bertobat atas

perbuatannya tersebut, hingga mereka binasa di akhirat dengan

kehinaan dan siksa yang Aku berikan kepada mereka di dunia.

lrt, .7(i 'sitsaan yang besar," maksudnya adalah siksa

neraka.

ooo

€t
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@'#,
"Keanali or(mg.or(mg yang tabat (di antara merel<a)

sebehun l<atrru ilapat rnenguctsai fuwtanglap) mer:el<a;

mal<f, letalruilahbahwasorJyaNlahMahaPmgarnprmlagi
MahaPenyayang."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 34)

Abu Ja'far berkata: Para atrli tal$ril berbeda pendapat

tentang ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Kecuali
orang-orang yang tobat dari kemusyrikan dan perilaku memerangi

Allah dan Rasul-Ny4 berbuat kerusakan di muka bumi dengan Islam,

dan beriman sebelum ditangkap oleh orang-orang beriman. Dengan

demikian orang-orang yang beriman tidak berhak menghukum mereka

sesuai yang ditetapkan Allah sebagai balasan bagi orang yang

mernerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka

bumi, berupa pembunuhan, penyaliban, pemotongan tangan dan kaki

secara menyilang atau dibuang dari negeri kediamannya. Tidak ada

akibat sebelumnya bagi seorang pun atas perbuatannya ketika masih

dalarn kekafiran dan memerangi harta, darah, serta kehormatan orang-

orang beriman.

Mereka berkata, "Jika seorang muslim memerangi orang-orang

Islam lainnya atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dan

melakukan sesuatu yang menimbulkan siksa, maka pertobatannya

tidak menggugurkan siksa atas dosanya, tetapi pertobatannya adalatt
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antara dirinya dengan Allah, sedangkan Imam menegakkan had ymg
diwajibkan Allah kepadanya dan karena ia menjalankan hak-hak

manusia yang diberikan kepadanya. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11913. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Al Husain bin

Waqid, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dan Hasan Al
Bashri, keduanya berkata, tentang firman-Ny4 ff* GL

AiSt U 'b;J3i At:"st 'jli 'oi'.G t-li "sesungguhnya

pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah
dan Rasul-Nya dan membuat kerusaknn di mukn bumi." (Qs.

Al Maa'idah [5]: 33) Hingga finnan-Nya, ';ii 6 f$Lt
#p 3F "Maka ketahuilah bahwasanya Atlah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini diturunkan

kepada orang-orang musyrik. Barangsiapa di antara mereka

ada yang bertobat sebelum ditangkap, maka tidak dibolehkan

menghukumnya. Ayat ini bukanlah perlindungan bagr orang

muslim dari had jika membunuh, membuat kerusakan di
muka bumi, atau memerangi Allah dan Rasul-Ny4 kemudian

ia mengikuti orang-orang kafir sebelum ia tertangkap, maka

orang muslim tetap terkena konsekuensi had atas

perbuatannya tersebut. I Me

11914. Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ruh bin
Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan kepadan kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, te,ntang firman-Nya, li.F 6 +3 u.lil Oiily
rile IIR. Abu Daud Mlam sunan, peinbahasan tentang hudud (4372) dari lkrirnab,

dari Ibmu Abbas.
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'#.t 3f- -if €J r;Lt"fi "K"*ali orang-orans vang
tobat (di antara mereka) sebelum lmmu dapat menguasai

(menangkap) mereka; malm ketahutlah bahwasanya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang," ia berkat4 "Ini
unfuk orang-orang musyrik jika mereka melalnrkan sesuatu

dalam kemusyrikan mereka. Jadi, sesungguhnya Allah Maha

Pengampun dan Penyayang jika mereka bertobat dan masuk

Islam."lo5o

11915. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifah menceritakan kepada kepada kami, ia berkata:

Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, te,ntang firman-Nya, un( itit-e '"-lti V* 6L
f'la iS A- |frj irV-n "sesungguhnya pembalasan

terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya

dan membuat lcerusalan di muka bumi." (Qs. Al Maa'idalt

[5]: 33) Maksudnya adalatr dalam bentuk berzina, mencuri,

me,lnbunuh, dan menghancurkan tanaman serta keturunan.

i*t;'S S $ u.ljc O$1 *y "Kecuati orans-orans

yang tobat (di antara merelm) sebelum kamu dapat

menguasai (menangkap) mereka." Maksudnya adalah pada

masa Rasulullatr SAW.rosl

11916. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak,

ia berkata, "Terdapat perjanjian antara suafu kaum dengan

Rasul SAW, tetapi mereka melanggar perjanjian, merampok

toso An-Nukat wa Al Uyn (28$.
tost lbid.
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di jalan, dan membuat kerusakan di muka bumi. Allah pun

meminta Nabi-Nya untuk memilih hukuman bagi mereka.

Jika beliau ingin maka boleh mernbunuh, jika beliau ingin

maka boleh menyalib, dan jika beliau ingin maka boleh

memotong tangan dan kaki secara menyilang. Barangsiapa

bertobat sebelum ditangkap, maka tobatnya diterima." 1052

ll9l7. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah

bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, te,ntang

fi rman-Ny4At:"|t'itliti:.G'ujily;(Sy"sesungsuhnya
pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah

dan Rasul-Nya." (Qs. Al Maa'idah [5]: 33) Ia kemudian

menyebutkan seperti perkataan Adh-Dhalthak, hanya saja ia

berkata, "Jika ia datang dalam keadaan tobat lalu masuk

Islam, maka diterima dan tidak dihukum atas apa yang telatr

dilakukannya pada masa lalu."1053

It918. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman-Ny4 Oii$y
#V# 6 +i u.li1 "Keanali orang-orang yang tobat (di

antara merelca) sebelum knmu dapat menguasai

(menanglap) mereka," ia berkat4 "Ini unfuk orang-orang

musyrik jika mereka melakukan salah satu dari belrtuk-

bentuk memerangi Allah dan Rasul-Nya ketika mereka

masih dalam kemusyrikan, kemudian mereka bertobat dan

t052 As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3169), drn ia menisbatkannya kepada
Abd bin Humaid serta Ibnu Jarir.

to53 An-Nulrat wa Al Uyun (?fi$.
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masuk Islam. Jadi, sesungguhnya Allah Maha Pengampun

dan Pe,nyayan*.rr1054

11919. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Suffan

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Atha Al
Khurasani dan Qatadah, bahwa firman-Ny4 4iiC32$i1y
;r*li$ 6 4!, "K""uali orang-orang yang tobat (di antara

merelca) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap)

mereka," ditujukan untuk orang-orang musyrik. Jika orang

musyrik memerangi orang-orang Islam, lalu merampas harta

atau membunuh, lalu ia bertobat sebelum tertangkap, maka

dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu.l055

Ahli talo ril lain berpendapat bahwa ma}ura ayat tersebut

adalatr hukum bagi orang-orang yang memerang Allah dan Rasul-

Nya, yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Barangsiapa dari mereka

merampok di jalan, sedangkan ia adalatr orang Islam, kemudian ia

meminta perlindungan, kemudian ia diberikan keamanan atas

kejahatan yang ia lakukan, berarti ia mernerangi orang-orang Islam.

Barangsiapa di antara mereka melakukan ini seraya murtad dari Islam,

kemudian ia pergi ke negeri musuh, lalu ia meminta perlindungan,

maka ia diberikan jaminan keamanan.

Mereka berkata, "Jika Imam memberikan jaminan keamanan

atas kejatratamrya yang telatr lalu, maka sebelum itu tidak ada hak bagi

seorang pun atas jiwa atau harta yang ia jatrati sebelum pertobatannya

dan sebelum Imam memberikan jaminan keamanan kepadanya."

t6n Al Muhanir Al Wajiz (21186).
to55 lbid.
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Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat

berikut:

11920. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah

mengabarkan kepada kami dari Asy'ats bin Sawar, dari Amir
Asy-Syabi, bahwa Haritsah bin Badr keluar untuk

memerangi, lalu ia meneror di jalan, menumpahkan darah,

dan merampas harta. Setelah itu ia bertobat sebelum

tertangkap, maka Ali bin Abi Thalib RA menerima

pertobatanny4 dan keamanannya terjamin atas jiwa dan

harta yang telah ia rampas.lo56

ll92l. Al Mutsanna me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Amr bin
Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Mujalid, dari Asy-Syabi,

bahwa Haritsatr bin Badr pernatr melakukan kejatratan yang

termasuk kategori "memerangi Allah dan Rasul-Nya" pada

masa Ali bin Abi Thalib, lalu ia mendatangi Al Hasan bin
Ali RA, lalu ia meminta jaminan keamanan dari AIi, dan ia
menolaknya. Kemudian ia mendatangi Ibnu Ja'far, ia pun

menolaknya. Lalu ia mendatangi Sa'id bin Qais Al Hamdani,

lalu ia menjamin keamanannya dan merangkulnya. Ia pun

berkata kepadanya, "Mintalah jaminan keamanan kepada

Amirul Muknrinin Ali bin Abi Tahlib!'

Ia (Asy-Syabi) berkata, "Ketika ia (Ali RA) shalat Subuh, ia
didatangi Said bin Qais, lalu ia berkata, 'Wahai Amirul
Mukminin, apa balasan bagi orang-orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya?' Ia menjawab, 'Dibunuh, disalib,

t66 An-Nulut wa Al Uyun (2134).
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dipotong tangan dan kakinya s@ara menyilang, atau dibuang

dari negeri kediamannya'. Ia (Ali RA) lalu berkat4 'Kecuali

mereka bertobat sebelum mereka tertangkap'. Sa'id lalu

bertany4 'Walaupun Haritsah bin Badr?' Ia (Ali RA)

menjawab, 'Walaupun Haritsah bin Badr!' Ia (Said) berkata,

'Ini Haritsah bin Badr datang dengan bertobat, apakah ia

berarti orang yang .rman?' Ia (Ali RA) menjawab, 'Ya'. Ia

pun datang dengannya lalu membai'afirya, dan pertobatannya

diterima, serta menetapkan keamanan baginya."los7

It922. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin

Maghra' me,nceritakan kepada kami dari Mujalid, dari Asy-

Syabi, ia berkata: Haritsatr bin Badr membuat kerusakan di

muka bumi dan memerangi (Allah dan Rasul-Nya), lalu ia

bertobat. Ia lalu membicarakannya dengan Ali, namun ia

tidak mempercayainya. Kernudian ia mendatangi Said bin

Qais dan membicarakannya. Sa'id bin Qais pun menemui

Ali, lalu berkata, 'Wahai Amirul Muloninin, bagaimana

pendapatnu tentang orang yang memerangi Allah dan Rasul-

Nya?" Lalu ia membaca seluruh ayat. Kemudian berkata

lagi, "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang bertobat

sebelum engkau dapat menangkapnya?" Ali RA berkata,

".,{ku berkata (menetapkan) sebagaimana Alla}r berfirman."

Qais berkata" "Ia adalah Haritsatr bin Badr (elah bertobat

dan datang untuk mernohon jaminan keamanan)." Lalu Ali
pun memberinya jaminan keamanan."

1057 Ibnu Abi Syaibatr dalam At Mushannaf (71306) dar An-Nukat wa Al tJyun
(u34).
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Maka Haritsatrlo5s pun bersenandung,

W-\b'&y,sl$t& tly or-;,:rrJ Yf

c c /a

;ft o$; o\q ;a'''.r'6;h'* y6r, \FiiJ 4)t)l

Ingatlah aht sampaikan kepada Hamdan l@tilu engkau

melemparkannya ke atas parit, ia tidakmenerima musuh

yang mencelanya.

Demi tuhan bapaknya, Harndan bertakwa lcepada Tuhan dan

orangyang berbicara memutuskan dengan Kitab.

11923. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman-Nya, # liq' 6 +i e \;G Oii $y

"Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka)

sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) merelca,"

tobatnya sebelum ia ditangkap dan hendaknya permohonan

jaminan keamanannya disampaikan kepada Imam (kepala

'o5t Ha.itsah bin Badr Al Haitsami Al Ghadani, wafat pada tahun 64 IV684 M. Ia
memiliki khabar dalam penaklukan-penaklukan dan kisah bersama Umar. Ia
juga memiliki khabar bersama Ziyad, dan lainnya pada masa pemerintahan
Mu'awiyah dan anaknya. Ia pernah diperintahkan untuk memerangi kaum Al
Khawarij di Imk dan msnyerang mereka di sungai Tigns. Ketika mereka telah
dekat dengannya, ia masuk ke kapal bersama teman-ternannya dan kapal itu pun
tenggelarn Ia seorang tabi'in dari Basbrah. Dikatakan, "Ia pernah bertemu
Nabi." Lihat biografinya dalam Al Aghani (W155).

to5' Bait syair ini terdapat dalam bahr ath-thawil, Ibnu Asakir dalam Taitrh
(UU430), dan atsar yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalamAl Mushannaf
(7t603,6M).

A::.,,t Ar 6-t .St i'r', # ,l:tt ',;aL$ of, . ,?*
,i;ik Y';ir ,t?t .!73 # ei U,:.:t Jr.u tl;ti
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negara) atas pembunutran yang ia lakukan dan perusakan di
muka bumi. Juga lantaran pelaku kejatratan itu mengatakan

jika Imam tidak memberinya jaminan keamanan, maka ia

akan lebih banyak lagr melakukan pembunuhan dan

perusakan di muka bumi. Dalam hal ini, Imam berhak

mernberinya jaminan keamanan. Jika Imam telah

memberinya jaminan keamanan, hendaklah pelaku kejahatan

ifu mendatangi Imam secara langsung, dan tidak ada seorang

pun yang boleh mengikutiny4 tidak ada yang boleh meng-

qishash-nya terkait pembunuhan terhadap salah satu

kerabatnya, atau mengambil hartanya, supaya tidak ada lagi
tindak pembruruhan terhadap orang-orang beriman dan tidak
adalagp perusakan di muka bumi, dan harta benda yang ada

pada dirinya merupakan miliknya sendiri.

Jika ia telah kembali kepada Allah SWT, maka Dialah yang

menguasai dan melakukannya sesuai kehendak-Nya.

Pertobatan pelaku kejahatan berlaku diantara Imam dan

seluruh manusia. Adapaun, jika pelaku kejatratan mengaku

telatr bertobat kepada Allah SWT, namun Imam belum

memberinya jaminan keamanan, maka hendaklah ditegakkan

hukuman padanya.lo@

11924. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid
bin Muslim menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abdul
Aziz, Maktrul mengabarkan kepadaku, ia berkata, 'I(etika
Imam memberinya keamanan, maka ia adalatr orang yang

Kami tidak mcnemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.
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aman, dan tidak berlaku baginya hukuman atas apa yang

telah ia perbuat."lo6l

Ada yang berpendapat batrwa makna ayat tersebut adalalU

"Setiap orang yang datang sebagai orang yang bertobat dari

memerangi AllalL memerangi Rasul, dan membuat kerusakan di muka

burni, sebelum sempat ditangkap, kemudian Imarn me,mberinya

keamanan, maka ia adalatr orang yang aman, atau Imam tidak
memberinya keamanan setelah ia datang sebagai orang yang

menyeratrkan diri dan meninggalkan perbuatannya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11925. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin
Fudhail menceritakan kepada karni dari Asy'ats, dari Amir,
ia berkat4 "Datang seorang laki-laki dari bani Murad
menghadap kepada Abu Musa (Gubernur Kufah) pada masa

Utsman, setelatr melakrrkan shalat fardhu. Ia berkat4 "Watrai

Abu Mus4 aku memintaperlindungan kepadamu. Aku Fulan

bin fulan Al Muradi. Selama ini aku telah memerangr Allah
dan Rasul-Nyq serta membuat kerusakan di muka bumi,

namun sekarang aku bertobat sebelum aku tertangkap." Abu
Musa lalu berdiri dan berkata, "Inilah fulan bin fulan, pada

masa lalu ia telah memerangi Allatl dan Rasul-Nya, serta

membuat kerusakan di muka bumi, tapi kemudian ia bertobat

sebelum ditangkap. Jadi, barangsiapa bertemu denganny4
jangan ganggu dia kecuali berbuat baik kepadanya."

'*' Ibid.
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Laki-laki tersebut kernudian berdiri atas izin Allatr, lalu

keluar, hingga AUah mencabut nyawanya dengan dosa-dosa

yang telah diperbuatnya. I 62

11926. Al Harits bin Muhammad menceritakan kepadaku, ia

berkata: Abdul Aziz merrceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Ismail As-Suddi, dari

Asy-Sya'bi, ia mengatakan bahwa datang seorang laki-laki

menghadap kepada Abu Musa. Kemudian menyebutkan

sebagaimana tadi.1063

11927. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku

berkata kepada Malik, "Bagaimanakah pendapahu tentang

orang yang memerangr Allah dan Rasul-Nya, menyamun di

jalan, menurnpatrkan darah, dan merampas harta" sehingga

dicari-cari di negara musuh, atau ia bersembunyi di negara

Islam, kemudian dia datang bertobat sebelum tertangkap?" Ia

berkat4 "Tobatrya diterima." Aku lalu berkata, "Tidak

adakah dampak dari perbuatannya tersebut?" Ia menjawab,

"Tidak, kecuali ditemukan harta hasil curiannya yang hanrs

dikembalikan kepada pemiliknya, atau mencari wali dari

orang-orang yang telatr dibunuhnya di peperangan hingga

jelas bukti, atau mengetahui ukurannya. Adapun darah-darah

yang telatr dialirkan dan tidak dicari walinya, maka tidak ada

hukuman yang diberikan Imam kepadanya."

,62 fbnu Abi Syaibah dalamAl Mttshannaf (61444) dari rangkaian Abdurrahim bin
Sulairnaq dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi.

tw lbid.
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Ali berkata: Al Walid berkata: Aku menpmpaikan hal itu
kepada Abu Amr, kernudian ia berkata, "Tobatrya diterima.

Jika ada seseorang yang telah melukai banyak orang,

sekaligus pemimpinnya, dengan menghunuskan senjat4

menumpahkan daralL dan merampas harta, sedangkan di sisi

lain ia memiliki te,rrpat persembunyian dan kelompok yang

melindunginy4 dan pada saat yang sama ia dicari-cari di
negara musuh dan di negara Islam ia tidak diterima,

kernudian ia datang sebagai orang yang bertobat sebelum

tertangkap, maka tobatnya diterima dan tidak ada gangguan

apa pun yang menimpanya."lo64

11928. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr berkata,

"dku mende,ngar Ibnu Syihab Az-Zvhri me,ngatakan hal itu."

11929. Ali bin Sahal menceritakan ke,padaku, ia berkata: Al Walid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku menyarrrpaikan

pe,ndapat Amr dan Malik kepada Laits bin Sa'd menge,nai

masalah ini, kemudian ia berkat4 *Jika seseorang secara

jelas-jelas melakukan muharabah (melakukan tindak
merrerangi Allah dan Rasul-Nya) terhadap para pemimpin

dan masyarakat de,ngan melakukan pembunuhan dan

perampasan hart4 kemudian belum dilakukan hukuman

padanya atau ia bergabung de,ngan kaum musyrikin harbi
(yang beftak diperangi), kerrudian ia datang de,ngan

bertobat sebelum ia tertangkap, maka tobatrya diterima dan

tidak dikenal@n sanksi atas se,rnua yang ia lakukan, dan

tw Litut Muhanar Al Wajiz (U1.3q daa An-Nulut wa Al UWt Ql34)
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yang terkait perrbunuhan (ia tidak dr'qishash)

sekalipun wali dari yang terbunuh menginginkalmya.rrlo6s

11930. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits berkata:

Demikian juga menceritakan kepadaku Musa bin Ishaq Al
Madani, punimpin kami, yang mengatakan bahwa Ali Al
Asadi dulu memerangi Allah dan Rasul, menyamun di jalan,

me,nurrrpahkan daratr, dan merartpas hartq sehingga dicari-

cari oleh kepala-ke,pala negara dan orang banyak, tetapi ia

dapat bersembunyi dan tidak tertangkap. Tiba-tiba ia datang

bertobat. Penyebab tobatnya adalah ia mendengar seseorang

membaca ayat, i8 oril:J* #fi {Yli$ir-iic;W"i'
$l "Katakanlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui

batas terhadap diri rnereka sendiri, janganlah kamu

berputus asa dari rahmat Allah'." (Qs. Az'Zt;rlrlatr [39]: 53)

Ia tertegun mendengar ayat tersebut, lalu berkat4 "Wahai

Abdullah, tolong ulangi sekali 1a9." Orang tersebut pun

mengulanginya. Ali kemudian menyarungkan kembali

pedangnya untuk bertobat.

Kemudian ia datang ke Madinah pada waktu sahur, lalu

mandi, kemudian masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW

untuk menunaikan shalat Subuh. Setelah itu ia duduk dekat

Abu Hurairatr di tengah-tengah kerumunan para sahabatnya.

Setelah hari berariak siang, semua orang segera

mengenalinya dan mengerumuni hendak menangkapnya, tapi

ia berkata, "Tidak ada jalan bagi kalian untuk menangkapku,

1065 Kaud tidak menemukan dua atsar ini, dan Al Baihaqi meriwayatkan dalam

sunan )rang serupa dengan keduanya dari Abu Musa Al Asy'ari. Lihat Al
Baihaqi dala,nSunan Al Baihaqi (81284),
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karena aktr telah bertobat sebelum kalian me,nangkapku!"

Abu Hurairatr lalu berkata "Dia be,nar!" Setelah itu Abu

Hurairah me,nuntun tangannya untuk menghadap kepada

Marwan bin Al Hakam, yang menjadi Gubemur Madinah

pada rnasa pemerintahan Mu'awiyah. Abu Hurairah lalu

berkata "Inilah Ali, yang datang me,nyatakan dirinya

bertobat dan tidak ada jalan bagi kdian untuk menangkap

atau me,mbunuhnya." Marwan pun berkat4 "Tinggalkanlah

hal itu semua (iangan ganggu dia)!"

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa Ali turut berjihad,
sabilillah di lautan, lalu ia bertemu amrada p€rang Ar-Rum.

Ke,mudian kapalnya diarabkan oleh Ali mendekati kapal

bangsa Rurn, hingga bertabrakan, dan kapal bangsa Rum

tersebut tenggelaur. Lalu ditabrakkannya sekali lagi kapal

musuhnya yang lain sampai tenggelarn pula dan kapal Ali
pun ikut te,nggelam berpamaan dengan te,nggelamnya kapal

musuh.

11931. Ahmad bin Hajim me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Nu'aim me,nceritakan kepada kami ia berkata: Mutharif bin

Ma'qil me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Aku

mende,ngar Atha berkata menge,nai seorang pencuri yang

kemudian bertobat sebelum tertangkap, "Aprkah ia terke,na

hukuman?" Atha menjawab, "Tidak. Allatl berfirman, f1
i*t;rX 6 $ u-1i6 <)ili'Kecuati orans-orans yans

tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai

(menangkap) merelca...'. "1066

t6 Li}utt Ad-Dttn Al Man*ur Qnq.
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11932. Ibnu Al Barqi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Nafi bin

Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhr

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'b Al
Quradzi dan Abu Mu'awiyah, dari Sa'id bin Jubair,

keduanya berkata, "Jika ia bertobat unfuk tidak merampas

harta dan tidak menumpatrkan darah lagi, maka hal itulatt

yang Allatr maksudkan dalam ayat, S * n-ii6 <zii $y

# lirfi 'Keanali orang-orang yang tobat (di antara

mereka) sebelum karnu dapat menguasai (menangkap)

merelca'.rrlo67

Aku me,malqrai hal itu batrwa ia tidak lagi menunpatrkan

daralt dan merampas harta.

Ada yang berpe,ndapat, "Akan tetapi dengan adanya

pengecualian bahwa orang yang bertobat dari memerangi

Allah dan Rasul-Nya, serta melakukan kerusakan di muka

bumi, setelah itu menemukarurya berperang di negeri orang-

orang kafir, kemudian ia kerrbali memerangi Allah dan

Rasul-Nya, setrta melaktrkan ke,rusakan di muka bumi, dan

dia bennukim di negeri Islam serta berbaur di tengah-tengah

masyarakat, maka tobafirya tidak menjadikannya terkena

hukuman dan tidak ada tuntutan dari orang-orang muslim.

Akan tetapi ia wajib untuk ditangkap."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11933. Ali bin Satrl menceritakan kepadalcu, ia berkata: Al Walid

bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail

1067 As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3t70), dan ia tidak menisbatkannya
kecuali kepada Ibnu Jarir.
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mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, ia

me,ngabarkan batrwa mereka menanyakan kepada Urwah

tentang seorang pencuri di negara Islam, lalu mendapatkan

hukuman, setelah itu ia bertobat. Urwah lalu menjawab,

"Tidak diterima tobatnya, walaupun sebelum itu ada di

antara mereka yang berani kepadanya, dan ia telatr

melakukan kerusakan yang parah. Akan tetapi jika ia

melarikan diri ke negara musuh kemudian datang bertobat,

maka tidak ada hukuman baginya."l068

Terdapat riwayat yang berbeda dari Urwah mengenai pendapat

tersebut, yaitu:

11934. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Orang yang telah

mendengar perkataan Hisyam bin Urwah mengabarkan

kepadaku dari Urwah, ia berkata, "Wajib bagrnya diberi

hukuman. Tidak ada yang dapat menghindarkannya dari

hukuman itu, dan tidak diperkenankan bagi siapa saja untuk

merrberinya jaminan keamanan 
-yaitu 

ke,pada orang yang

terkena hulruman-kemudian ia melarikan diri dan

mendapatinya di negara orang-orang kafir, setelah itu datang

bertobat.ulffie

Ada yang berkat4 "Jika ada orang yang memerang Allah
dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka bumi, di
negeri Islam, dan ia tidak memiliki tempat perserrbunyian

dari kelompok yang melindunginy4 kemudian datang

bertobat sebelum senrpat tertangkap, maka tobatnya

rm Ibnu Hazrn dalam Al Muhalla( I 1B0l ) dan An-Nulcat wa Al Uytn (2134).
r06e Al Baihaqi dalamAl Kubra (8D8\ dengan perbedaan sanad.
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menjadikan ia terbebas dari hukuman dan tuntutan manusia.

Jika ada orang yang memerangi Allah den Rasul-Nya, serta

me,mbuat kenrsakan di muka buni, yang dilakukan di negeri

Islam, atau dia ditemukan di negeri kafir, dan ia dalam

melakukan perbuatannya memiliki kelompok yang

melindunginya unhrk berse,mbrmyi dari pencarian orang-

orang, batrkan peNrguasa kaum muslim, setelah itu datang

bertobat sebelum se,nrpat tertangkap, maka tobatnya tetap

menja.likan ia terkena hukuman atas semua perbuatan yang

telah dilakukannya.

Perrberian hukuman dapat dengan memerintahkan suatu

kelompok untuk mernberi hukuman atau me,mbayar denda

kepada orang muslim atau omng yang membuat

kesepakataq dan ia bukan orang yang meminta perlindungan

kepada kelompok yang menyerrbunyikannya, kemudian ia

ditangkap berdasarkan perbuatan yang telah dilakukannya,

dan tobatrya tidak menjaA*annya terbebas dari hukuman."

Riwayat-riwayat yangsesuai de,ngan pendapat tersebut adalah:

11935. Ali bin Sahl menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr berkata,

"Jika ada seonmg atau sekelompok pencuri yang

menghadang jdaq kernudian mereka memeras harta serta

menumpahkan darah, sedangkan mereka tidak memiliki
kelompok yang dapat melindunginya, tid"k memiliki tempat

persembunyian, dan tidak ada yang me,nrberinya jarninan

keamanarq kecuali dengan berbaur di tengah-tengah

masyarakat dan menjadi rakyat bias4 kemudian datang

dengan bertobat sebelum sernpat tertangkap, maka tobatrya
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tidak diterima dan berlalcu bagtnya hrkuman atas perbuatan

yang telatr dilalcukannya. " 
l"'

11936. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku menyampaikan

kepada Abu Amr tentang pendapat Urwah, "Wajib baginya

diberi hukuman dan tidak ada yang dapat melepaskan dirinya

dari hukuman. Selain itu, tidak diperbolehkan bagi seseorang

untuk memberinya jaminan keamanan." Abu Amr lalu

berkata, "Jika ia melarikan diri dari perbuatannya di negara

Islam, lalu Imam memberinya jaminan keamanan, maka

tidak berlaku jaminan keamanan terhadapnya. Jika ia
ditemukan di negeri musuh, kemudian memberitahukan

kepada Imam atas perbuatannya, tetapi Imam tidak

memberinya keamanan, atau jika Imam merrberinya

keamanan, sedangkan Imam bukan orang yang m€,ngetahui

perbuatannya, maka ia tetap mendapat keamanan, dan tidak

ada sesuatu yang menimpanya."

Al Walid berkata, "Jika ada orang yang memberinya

keamanan dan ia adalah orang yang mengetatrui

perbuatannya, lalu Imam menjadi penjaminnya, maka wajib

baginya untuk ditangkap atas perbuatannya menumpahkan

darah dan merampas harta. Sedangkan jika ia melarikan diri
dari hukuman, maka ia berdosa dan diperintatrkan baginya

untuk bertobat kepada Allatr SWT."

Al Walid berkata: Abu Amr berkat4 "Ketika keadaannya

seperti itu dan ia memiliki tempat persembunyian atau

kelompok yang melindunginy4 atau menernukannya di

1070 Karli tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada karni.
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negeri musuh lalu menghindar dari negeri Islam, atau ia
orang yang telah bermukim, lalu datang bemobat sebelum

sempat tertangkap, maka tobatnya diterima dan tidak ada

sesuatu yang me,lrimpanya dfii perbuatan yang telatr

dilakukannya, kecuali pada dirinya ditemukan harta beirda
yang hanrs dikembalikan kepada pemiliknya. " 

r07r

L1937. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Walid
me,nceritalcan kepada kami, ia berkata: Abu Luhai'ah dari
Rabi'ah, mengabarkan kepada ftrmi, ia berkata, '"Tobatrya
diterima dan tidak ada sesuatu yang menimpanya atas

perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali untuk me,ncari

wali dari orang yang telah ditumpahkan darahny4 guna

me,nyelamatkannya dari perbuatannya, lalu ia diAishash."ro72

11938. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar Ar-Ruqi
me,lrceritakan kepada kami, Al Hajiaj menceritakan kepada

kami dari Al Hakam bin Utaibah, ia berkata, "semoga Allatr
me,merangi Al Hajiaj! Kalau saja ia mengerti! Ia memberi
jaminan keamanan kepada seseorang." Utaibah lalu berkata,

'?eriksalall apakatr terjadi sesuatu sebelum ia
dibebaskanTtttoTs

Ada yang berpendapaf '?ertobatannya dapat

mernbebaskannya dari apa yang seharusnya Allah timpakan

toTt lbidt\ t;trlt.ln-ttu*at vn Al Uytn eRa\.to,3 Kani tidak rcnemrlranbadits inidatam rujulrn 5nng ada pada kemi.
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kepadanya, dan hak-hak sesama manusia tidak

darinya."

TafsirAl/a.:Ilrrrfui

dapat digugurkan

Sebagian orang yang menyatakan hal itu adalatt Asy-Syaf i.

Ar-Rabi menceritakan kepada kami tentang hat itu darinya.loTa

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang pallng benar melrurutku

adalah yang mengatakan bahwa tobatnya seseorang yang telatr

mernerangi Allah dan Rasul-Nya, serta membuat kerusakan di muka

bumi, yang menyembunyikan dirinya atau bersembunyi kepada

sebuah kelompok, sebelum sempat tertangkap, maka baginya

konsekuensi dunia dan ditetapkan hukum Allah baginya pada hari-hari

ia melakukan perbuatannya itu. Juga perlu sekali memaksanya untuk

membayar denda daln qishaslr, kecuali apa yang ditemukan dari harta

benda orang-orang muslim dan mu'ahid pada dirinya yang harus

dikernbalikan kepada pemiliknya."

Kesepakatan ulama mengenai hal itu adalah, hukum kelompok

yang menye,nrbunyrkan orang yang telah mernerangi Allah dan Rasul-

Nya, serta merusak bumi, mengarah kepada kemurtadan dari Islam.

Demikian juga bagi satu orang atau sekelompok orang yang

membuat kerusakan di muka bumi, lalu orang yang menyembunyikan

barang curiannya dan pencuri yang mengambil keuntungan dari

barang curiannya, dan orang yang menghunuskan senjata di jalanan

yang sepi, dan dia adalatr orang yang dicari-cari oleh pe,nguasa namun

mampu bersembunyi, hukum Allah tetap berlaku bagnyq baik ia
bertobat maupun tidak. Juga tuntutan dari orang yang telatr dirampas

hartanya atau wali dari orang yang telatr ditumpahkan daralrnya, atau

toTa Lihat Bidayah Al Mujahid (31343).
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dari barang yang telatr ia ambil dari hasil tipu-dayanya. Tobatnya

terletak pada apa yang ada di antara dirinya dengan Atlah SWT.

Hal tersebut merupakan qiyas atas kesepakatan ulama

berkenaan dengannya jika terjadi sesuatu mengenai hal ittr dan dia

terhadap kaum muslim berlaku baik, tetapi lalu berubatr memerangi,

dan perbuatan memerangi terhadap kaum muslim itu tidak mendapat

hukuman Allah dan tidak jugamendapat tuntutan dari manusia.

Demikian juga hukumnya orang yang menghadang jalan dan

menyembunyrkan barang curian, sedangkan dia tidak memiliki tempat

persembunyian dari penguasa yang memburunya, serta tidak merniliki

kelompok yang dapat melindunginya dari kejaran penguasa.

Firman-Nya, &lil;; 6 $ u.li1 (-ji $y "xeantt
orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat

menguasai (menangkap) mereka," menjadi dalil yang jelas bagi orang

yang mendalam pemahamannya, bahwa hukum dari ayat yang Allah

SWT sebutkan itu berkenaan dengan orang-orang yang memerangr

Allah dan Rasul-Ny4 serta membuat kerusakan di muka bumi, yang

terjadi di kalangan muslim dan orang-orang yang bersepakat dengan

kaum muslim ftafir mu'shid), dan tidak bagi kaum musyrik yang

memerangi kaum muslim.

Ayat tersebut juga menjadi hukum orang-orang yang

berperang dari golongan musyrik, bukan golongan muslim atau kafir

dzimmi yang tidak me,netapkan keislaman mereka. Ketika mereka

berislam setelatr kami menangkap mereka, maka tidak ada hukum

yang ditetapkan bagr mereka sebelum keislaman mereka dan tobat

mereka dari membunutu dan tidak ada bagi orang-orang muslim dari

orang-orang musyrik yang layak diperangi.
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Dalam kesepakatan kaum muslim, Islamnya orang musyrik
harbi (yang layak diperangi) yang terjadi setelatr tertangkap kaum

muslim, membuatnya tidak mendapat tuntutan (karena keislamannya

itu sebelum menangkapnya). Untuk menunjukkan kebenaran pendapat

tersebut adalah perkataan, "Malcna ayat tentang orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta mernbuat kerusakan di muka

bumi dalam tema ini adalatr perbuatan yang dilakukan oleh orang

Islam dan kafir dzimmi, bukan dari selain mereka.

Firman-Nya, {; 3;,L 6l <J f;i16 "Matra ketahuitah

bahwasannya Allah Maha Pengampun lagt Maha Penyayang,"

maknanya adalah, "Ketahuilah wahai orang-orang beriman, Allah
bukanlah 'Penangkap' orang yang bertobat dari memerangi Allah dan

Rasul-Nya, serta melakukan kerusakan di muka bumi, dan selain

mereka dengan dosa-dosa yang telah mereka lakukan, akan tetapi

Allah memaafl<annya, lalu menutupnya dan tidak akan membuka
kembali kejelekan perbuatan mereka di dunia dan akhirat. Allah Matra
Pengasih kepadanya dengan menghapus dosa-dosa mereka.

,ooo

r

I
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b3+:.rliJ;i#f7*frld,1;^fi r.<rjiq;d,

uHai or(mg-orang yo,ng berhnan, bertakwalahlccpada y'J;lah

dm cmilah ialan yang mendel,atl<nrr dirtl<epada-Nya, dmt

beriihadlah pada ialan Nya, supayal<m'ru mendapat
l<ebentnttmgart."

(Qr. Al Maa'idah [5]: 35)

rakwil lirman Allah: Ayffil'nfr\$i$( O-iiGXl
'i;;1(Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah

dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya)

Abu Ja'far berkata: Allah menghendaki dengan ayat

tersebut, "Watrai orang-orang beriman, pecayalah kepada Allah dan

Rasul-Nya, serta terhadap l*rabar dari Allah dan Rasul-Nya tentang

janji pahala dan siksa dari-Nya."

rt ijz3i"B"rtolcwalah kepada Allah," maksudnya adalatr,

"Kerjakanlatr semua yarug diperintatrkan kepadamu dan jauhilah

semua yang dilarang, dengan senantiasa taat kepada-Nya. Selain itu,

perteguhlatr keimanan dan kepercayaanmu kepada Allah dan Nabi-

Nya dengan berbuat amal kebajikan."

";l*,$ $yf#it "Dan carilah jalan yang mendekatlcan diri
kepada-Nya, " maksudnya adalah, "Dekatkanlah dirimu fenaaa AUah

dengan mengerjakan perbuatan yang diridhai-Nya. ilt, jl merupakan

bentuk 'lZri, auiperkataan seseorang, refiku bertawasul kepada fulan

dengan begini." Artinya, eer{ku mendekatkan diriku kapadanya." Juga

ungkapan Antharah,
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,.gH)..F
Maksud latazh

Pendapat kami

talflr/il.

'&,, dtsini adalah rlpr 6"aeUtarl

tersebut sama dengan pendapat para atrli

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

71939. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ahmad Az-Zlbaii menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami: (C) Ibnu Waki
menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid,bin Al Hubbab

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Manshur, dari
Abu Wa'il, mengenai ayat,'{6$ ;aytj*|$ "Dan carilah
jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya," ia berkata,

"Maksudnya adalah mendekatkan diri dengan amal

perbuatan."loT5

11940. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Vfaki
menceritakan kepada kami: (6) Suffan menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari
Thalhatr, dari Atha, mengenai firman-Nya, 4y fj*S
";|;;i "Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-

Nyo,' ia berkata, "Maksudnya adalah mendekatksr, 6iri. n l 076

11941. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath
menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman-
Nyu, G ,Ji AL7FSrtGStfi( OSi4k "Hai
orang-orang yang beriman, bertalcwalah kepada Allah dan

fo]5 Abu Nu'aim dalamllrlyah Al Autiya'(4/lO5).
t076 Al Qurthubi dalam tafsir (61159) ain fU"" lauzi dalamkd Al Masir et24l).

or;';Vi)r . .u.j #li Jc:;t'oy
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carilah jalan yang mendekatknn diri kepada-Nya," ia

berkata "Maknanya adalatr permohonan dan pendekatan

6iri.rrlo77

11942. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Nya, Sly(fi$
'i;;;\ "Dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-

Nya,u bahwa maksudnya adalah, "Dekatkanlah dirimu

kepada-Nya dengan ketaatan dan melaksanakan perbuatan

yang diridhai-Nya. " 
ro78

11943. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, mengenai firman-Nya, 'ld', ,j ;!yljis!2 "Dan

carilah jalan yang mendekatkan diri kdpada-Nya," bahwa

maksudnya adalatr mendekatkan diri kepada Allah SWT.ro7e

11944. Al Mutsanna menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdtxrazzaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Al Hasan, mengenai firman-Nya, Yf:st
'il";;i 4y "Don carilah ialan yang mendekatkan diri

kepada-Nya, " ia berkata, "Maksudnya adalatr mendekatkan

6i;.n1080

Al Qurthubi dalam tafsir (6/159).
Ibid.
Al Qnrthubi dalam tafsir (6/159) dan Ibnu lauu;i dalamtud Al Masir (21248).

Abdurrazzaq dalam tafsir (2116) dzn Al Qurthubi dalam tafsir (6/159).

wn
l07t

t079

r(R0
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11945. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir,

mengenai firman-Nya, ";#trt *yf#"$ "Dan carilah

jalan yang mendekatkan diri lcepada-Nya," ia berkata,

"Maksudnya adalatr mendekatkan diri. " 
l08l

11946. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

tentang firman-Nya, ";\";tfi AyW|V "Dan carilah jalan

yang mendekatkan diri kepada-Nya," ia berkata,

"Maksudnya adalatr cinta, cintailah Allah." Ia lalu membac4

"i;ti 4; $, air{- 6irr'r-fi Jt{i " orang-orans vans
mereka seru itu, mereka sendiri mencariialan kepada Tuhan

mereka." (Qs.Al Israa' [7]: 57).r0E2

Takwil Iirman Allah: 5;S HS .rg,11el4{e 1oan

berjihadlah pada jalan-Nya, suPaya kamu mendapat

keberuntungan)

Abu Ja'far berkata: Allatr berfirman kepada orang-orang

mukmin dan Rasul-Nya, "Wahai orang-orang mukrnin, berjihadlah di

jalan-Ku untuk melawan musuh-musuh-Ku dan musuh-musuh-Mu."

Maksudnya adalah untuk- mengagungkan agama-Nya dan syariat-Nya

yang telah Dia syariatkan kepada hamba-hamba-Nyq yaitu agama

Islam.

r08r 41 Qurthubi dalam tafsir (6/159).
,ou lbid.
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Abu Jarfar berkata: Bersungguh-sungguhlah dalam

memerangi mereka dan mengajak mereka memeluk agama Islam yang
lurus.

5A# Hl "supaya lcamu mendapat kebertntungan,',
maksudnya adalatr, "semoga kalian beruntung dan mendapatkan

keabadian di surga-Nya."

Kami telah menjelaskan makna al falah fteberuntungan) pada

pembahasan yang lalu, de,lrgan berbagai dalilnya maka tidak perlu

dijelaskan kembali pada pembahasan ini.r083

ooo

,& l{:rit+,3i ce,4 €; 5 ifu irSily

'4 1t't;'& ";1L :y# u, )si! 2'j., 4a ir .4.1,i:.i.J

"Sesr.rnggutvrya orchfig.oryqng yarrg kflfu sekiranya mrr;el<a

rnempunyai apa yarlg dihnrri ini selwahrrya dmt
mempunyai ymtg sebatryak iar (frila) unfilk mercbus diri

mqel<n dengan itu df,ri adzab HariKiamat, niscaya
(tebusan itu) ddak al<arr ditdtmfl dmi nrr:el,a, ilsrl rnueka

bqoleh adzab yolng peilih."

(Qr. Al Maa'idah [5]: 36)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfirman, "sesungguhnya

orang-orang yang mengingkari Allah dan menyembah selain-Nya, dari

tm Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 5.
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kalangan bani Isra'il dan golongan lainnya yang menyembatr anak

sapi, arca, dan berhala-berhala, yang mati sebelum bertobat, maka

mereka akan beroleh adzab yang pedih. Seandainya mereka memiliki

harta melimpah di dunia, dan melipatgandakannya untuk menebus diri
mereka dari siksa Allah yang akan ditimpakan kepada mereka pada

Hari Kiamat kelak, lantaran mereka meninggalkan perintatr-Nya dan

menyembatr selain-Nya, lalu menebus dengan semua harta itu, maka

Allah tidak akan menerima tebusan itu sama sekali, melainkan Allatl
akan tetap mengadzab mereka dengan panasnya api pada Hari Kiamat

kelak.

Ayat ini merupakan peringatan dari Allah SWT kepada kaum

Yatrudi yang menghadang orang-orang yang hijratr bersama

Rasulullah SAW. Kaum Yahudi itu dan orang-orang musyrik selain

mereka tetap mendapatkan adzab yang pedih dan siksa yang berat

pada Hari Kiamat kelak.

Ayat ini sebagai penguat lantaran mereka berkata, (3 n
i;t3Jlrl4\ $tSrai "Kami sekali-kali tidak atran disentuh oteh api
nera.lra, kecuali beberapa hari saja." (Qs. Al Baqaratr l2l: 80)

Perkataan mereka ini hanya sebagai upaya tipu-daya dan kebohongan

kepada Allah. Oleh karena itu, Allah mendustakan mereka de,ngan

ayat ini dan ayat selanjutnya, serta membungkam ketamakan mereka.

Allah juga berfirman kepada mereka dan semua orang yang

mengingkari-Nya serta Rasul-Nya ,€t'ii 4e 4 Oi i i;i'l lrjiiy
5 !tai'{' "A, 6$ c e7;iit r'; rt:i i, .*, v31il,ae, :;fr-, t+
@ # 4G;53 q 6-*,v-Jci rAt;ltri;- n o;'i@
"Sesungguhnya orang-orang yang knfir sekiranya mereka mempunyai

apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu
(pula) untuk menebus diri mereka dengan itu dari adzab Hari Kiamat,
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niscaya (tebusan itu) tidak akan diterima dari mereka, dan mereka

beroleh adzab yang pedih. Merelca ingin keluar dari neraka, padahal

merelra sekali-kali tidak dapat lceluar daripadanya dan mereka

beroleh adzab yang kel(aL."

Allah SWT berfirman kepada mereka, "Watrai orang-orang

kafir, janganlatr berharap tebusan dari kalian akan diterima! Jangan

pula kalian berkeyakinan bahwa kalian dapat keluar dari neraka

dengan wasilatr bapak-bapak kalian di sisi-Ku setelah kalian

memasukinya (neraka) jika kalian mati dalam keadaan kafir,

melainkan bertobat sekarang kepada Allah dengan tobat yang

sesungguhnya."

ooo

Srls ;43?* 6--A rf ci rtli ;i;. 7_ n oAi
@'F*

uMerrel,a lnglnl,ch&r dmi nerala, padalwl mqel,a sel<ali-

knli fidak ilapatlcelum dmipadmya dan mselabqoleh
ad.zob yangke,l<aL."

(Qr. Al Maa'idah [5]: 37)

Abu Ja'far berkata: Maksud firman-Ny4 t$.jr- o1 64j-
t;3i "lrteretra ingin keluar dari nerakn," adalah, "Orang-orang kafir
itu memohon kepada tutran mereka pada Hari Kiamat untuk

mengeluarkan mereka dari neraka setelah mereka memasukinya."
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'# lratl ;fij "Dan mereka beroleh adzab yang kEI@l)

maksudnya adalah, "Mereka akan mendapatkan adzab yang kekal,

tidak akan selesai dan tidak akan berpindah dari mereka."

Sebagaimana perkataan seorang penyau,

,4'J.: er> tl.t*,;-*lijr fiELV
Maka sesungguhnya pada hari pertemuan dengan-Ku,

lralian mendapatkan adzab yang trekat selamanya."t084

Selaras dengan pendapat kami adalatr pendapat para atrli

taloilil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11947. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: AI
Husain bin Waqid menceritakalar kepada kami dari Yazid

An-Nahwi, dari Ikrimah, batrwa Nafi bin Al Azraq berkata

kepada Ibnu Abbas RA, "Wahai orang yang buta mata dan

hati, suatu kaum mengklaim batrwa mereka dapat keluar dari

api nerak4 q, 4* i 6i 'Padahal merelm selali-trali
tidak dapat keluar daripadanya'." Ibnu Abbas lalu berkata,

"Celakalatr kamu! Bacalatr ayat sebelumnya! Ifu unhrk orang

kafir."lo85

eoe

to8t Bait ini ada pada Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an (1-165) dan dalam
Tafsir Al Qutthubi (61159).

r0t5 Ibnu Athiyah dalaml/ Muharrir Al Wajiz (21 187).
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uiKLK6"r6c4$t#i6',i)653r6r,

'laki-laki yarrg melrrc.ffi ilm puernpnn yang m.enani,
p ot onglah tmtgan lcciharry a ( s eb agai) p enrb alas an b agr op a
yang mqela@al<f,rr dmt sebagai siksoan dori y',Jilorh. Dan

Allah Maha P er:l,aso lagi Malw Bij akana.,,

(Qs. Al Maa'idah t5l: (38)

Abu Ja'far berkata: Allatr SWT berfinnan, ..Hai manusia,
barangsiapa mencuri dari kalangan laki-laki atau perempuan, maka
potonglah tangannya oleh karena itu, kedudukan dua tafazh tersebut
rafa' lantarur keduanya berbeda. Kalau saja keduanya sam4 maka
kalam di sini akan dibenhrk dalam kedudukan nashab.

Ada riwayat dari Abdullatr bin Mas,ud, bahwa ia membaca
ayat tersebuf clurtJt, ojrilt, (dengan bentuk jamak).

11948. Ibnu waki menceritakan kepada kami, ia berkata: yazid bin
Harun menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari
Ibrahim, ia berkata mengenai qira'at kami, barangkali ia
berkata qgngenai qira'at Abdullah, yaitu, Ojllt,
L#qff,Jf,jivLi)t ti.tol6

11949. Ibnu Walci me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Ulalyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari

rM As-suyrthi dalum Ad-Dun Al Mantsur (3173) dan Ibnu Athirh dalam Al
Muh,anir Al Waj iz Ql 187).

yL l .z 7a7zl6ryu'xb$
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Ibralrim, mengenai qira'at kami, yaitu, Lvrt-,iJt, oTrtlt,
L$rt f,{y11.ton

Dalam hal ini terdapat bukti yang menguatkan kebenaran

pendapat kami secara makna dan kebenaran posisi rafa' di sini, bahwa

lafazh as-sariq dan as-sariqai berkedudukan marfu'dengan kata kerja

asalnya yang dijadikan sifat untuk keduanya.

Firman Allatr: C5-$ l#t maknanya adalah kedua

tangannya. Maksudnya adalah tangan sebelah kanan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11950. Muhammad bin Al Husain menceritakan ke,padaku, ia

berkata: Ahrnad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

mengenai finnan-Ny4lif-fi l#i6 "Maka potonglah

lredua tangannya," maksudnya adalah tangan sebelah

kanan.lo88

11951. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayatrku

menceritakan kepada kami dari Suffan, dari Jabir, dari Amir,

te,ntang qira'at Abdullah, ,:fig itt3ti 'o1ltt
6if6;{tore

Mereka kemudian berselisih pendapat menge,nai pencuri yang

dimaksud oleh Allatr dalam ayat tersebut.

'ot? Ibid.
1088 KaFi tidak menemukan hadits ini. Lihat dalam I I Muharrir Al lYajiz (2188).
rote As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3/73), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir, Ibnu Mun&ir, serta Abu Syailfi. Lihat Ibnu Athiyah dzlam Al
Muhanir Al Wajiz (21188).
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Sebagian berpendapat bahwa pencuri itu adalah yang mencuri

sesuatu yang bemilai tiga dirham dan seterusnya. Ini adalatr pendapat

ulama ahli Madinah, diantaranya Malik bin Anas. Mereka menguatkan

pendapatnya dengan menyandarkannya kepada sebuah hadits, batrwa

Rasulullatr SAW pernah memberlakukan hukum potong tangan pada

kasus pencurian mijan (baju perang) yang bernilai tiga dirham.rom

Ulama lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr yang

mencuri senilai seperempat dinar, atau barang yang senilai dengannya.

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya adalah A1 Auza'i.

Mereka mendasarkan pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan

oleh Aisyah, bahwa Rasulullatr SAW pernah bersabda"

t'rb f: S, e'pt
"(Huhrm) potong tangan pencari (diberlafukan pada kasus

penanrian) seperempat dinar dan lebih."roer

Ulama lain berpendapat batrwa maksudnya adalatr yang

mencuri senilai sepuluh dirham, atau lebih. Di antara yang

berpendapat demikian adalah Abu Hanifah. Mereka mendasarkan

pendapatrya kepada Htabar yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr
dan Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW memberlakukan hukum potong

'0" Ai Bulfiaxi dalam pembahasan mengenai hudud (6795), Muslim dalam
pembahasan mengenai hudud (6), dan Malik dalamAl Muwaththa'Ql83l).

roer Al Bukhari dalam pernbahasan mengenai hudud (6789), Abu Daud dalam
Sunan, pernbahasan mengenai hudud (4384) dari Urwah dan Amah binti
Abdurra,hman, dari Aisyah secaru marfa', serta An-Nasa'i dalam Sunan (8179,
4923). Terdapat juga dalam Muwaththa' Malik (2/840), bahwa Amxah binti
Abdurahman adalah orang yang berkata, "Tidak dipotong kecuali pada senilai
s€pererryat dinar atau lebih.'

l
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tangan pada kasus pencurian mijan (baju perang) yang bernilai
sepuluh tiga dirham. I oe2

sebagian lagi berpendapat bahwa maksudnya adalah semua
kasus pencurian, baik jumlahnya sedikit maupun banyak. Mereka
berdalih bahwa ayat itu dapat dipahami secara zhahir, dan tidak boleh
ada yang mengkhususkan makra ymtg dikandung kecuali dengan
bukti dan hujjah yang kuat serta harus diterima.

Mereka mengatakan bahwa k*rabar dari Rasulullah sAW yang
mengkhususkan pe,ncurian tertenfu, tidak sah. Mereka juga
mengatakan bahwa hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah sAw
memotong tangan dalarn kasus pencurian itu masih simpang-siur, dan
tidak ada seorang pun yang meriwayatkan bahwa seorang pencuri
yang mencuri uang satu dirham pemah diajukan kepada Nabi sAW,
kemudian beliau membiarkannya. Tetapi yang mereka riwayatkan
adalatr bahwa Nabi sAW pemah memotong tangan pencuri yang
mencuri pakaian perang bemilai.tiga dirham.

Mereka me,ngatakan bahwa mungkin saja kalau pencuri uang
satu dirham diajukan kepada beliau, maka betau akan memotong

_!mgaonlNa.

\ Mereka mengatahan bahwa Ibnu Zubair memotong tangan
porcuri uang satu dirham. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa
ia Jrcrnah berkat4 "Ayat tersebut berlalcu umum."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11952. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul

tw Lihatffiushannaf lbnu Abi Syaibah (6t466).
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Mu'min menceritakan kepada kami dari Najidah Al Hanafi,

ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas

me,ngenai firman-Nya" frtA| SFft 'LakiJaki yang

mencuri dan perempuan yang menanri', berlaku lfiusus atau

umurrf" Ibnu Abbas lalu menjawab, "Ayat itu berlaku

urnum.ulo93

Abu Ja'far berkata: Pe,lrdapat yang benar menurut kami

adalah yang mengatakan bahwa ayat tersebut berlaku ktusus dari segi

nilai curiannya, yakri orang yang mencuri uang sebesar seperempat

dinar atau sesuatu yang se,lrilai de,lrganny4 lantaran shahih-nyahadits

dari Rasulullah SAWberikut ini,

tVG $-t s) At ,

"(Huhm) potong tangan penanri (diberlahtkan pada kasus

penanrian) seperempat dinar dan lebih."rw

Kami telah me,njelaskan berbagai perselisihan pendapat dalart

permasalahan ini berikut dalil-dalil dan cacat-cacatnya. Kami juga

telah meneliti lebih jauh mengenai pendapat yang paling benar beserta

dalil-dalilnya dalam kitab kami yang pembatrasannya khusus

me,ngenai pencurian. Oleh karena itu, kami tidak ingn

memperpanjang penjelasannya dalam pembatrasan ini.

As-Suyrthi dal?lm Ad-Durr Al Maatsur (3n3), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim"
Takhijnya rclah dijelaskan pada catatan kaki sebelumya'

tolB

logt
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TaIrwiI firman Anah: ;l 'i iK({ 6,,{6 (sebagaiJ
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan

dart AUah)

Abu Jarfar berkata: Sebagai konsekueirsi dari pe,ncurian

yang mereka lakukan dan perbuatan mereka yang bermaksiat kepada

Allah.

it 'i SK "S"bogoi siksaan dari Allah," maknanya adalah

hukuman dari Allah atas perbuatan mencuri yang dilakukan oleh
keduanya.

Riwayat yang sesuai dengan hal tersebut adalah:

11953. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada kalrri dari Qatadah, mengenai

nrman-Ny4 I tKqn6 (i- fi l#i6'i13r, 31ai1
l* )JrKti 6l';r1r "Laki-laki yang menanri dan perempuan
yang mencari, potonglah tangan keduanya (sebagai)

pembalasan bagi apa'yang mereka kerjakan dan sebagai

siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana," maksudnya adalah, 'Tanganlah kalian ragu
dalam menegakkan hukum-hukum Allah. Sesungguhny4

Allah tidak memerintahkan sesuatu melainkan di dalamnya

terdapat kebaikan, dan Allah tidak melarang sesuatu

melainkan di dalamnya terdapat kerusakan padanya.l@s

rDs Asy-Syaukam dalam Fath At Qadir (2140).
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Umar bin I(haththab berkata" "B€rikanlah hukuman yang keras

pada kasus pencurian. Potonglatr tangan-tangan mereka, lalu kaki-kaki

mereka satu per satu."lo96

Fimran-Nya, '& 'iJi K6 "Dan Allah Maha Perpasa lagi

Maha Bijaftsana," maksudnya adalah, "Allah Maha Perkasa dalam

memberikan hukunan kepada laki-laki yang mencuri dan perempum

yang mencuri, serta selain keduanya dari mereka yang durhaka

terhadap Allah. Allah Maha Bijaksana dalam memberikan keputusan

dan hulruman kepada mereka."

Maknanya juga berarti, "oleh karena itu, janganlah kamu

berlebih-lebihan, watrai orang-orang mukmin' dalam memberikan

hukgman kepada penclri dan selain mereka dari golongan orang-

orang yang melakukan kejahatan, yang wajib diberikan hukunan,

karena sesutgguhnya Aku dengan hikmah-Ku memutuskan ke'putusan

kepada merekq dan pengetahuan-Ku me,nrmjukkan kebaikan kepada

mereka dan kepadaltlu."

ooo

rffi Asy-syaukani dalamFath AI Qadir (2140), dan ia menisbatkannya kepada Abd

binHunaid serta Abu Asy-Syaikh dari Qatadah'
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3;brti,yl*2. fi--:u Ag'dfi'-&+'rb4? j
@Hj

"Malro, b ar angsiap a bqabu ( di artar a p enmri. p ennff i ihi
sesudah melal<ulcmr l<cialwtdn itu ilarJ mernpubaiki diri,

mnl<n sesur.guhnya Allah fircnsrirrut tobafirya.
Seornggulwry a y'.J;lah Maha P engamfu.m lagi Maha

Penyaymtg.t'

(Qs. Al Maa'idah [5]: 39)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah, 4E ;i ,,Maka

barangsiapa bertobat," maksudnya adalah orang-orang yang mencuri.
Dalam arti, orang yang kembali ke jalan Allah dari perbuatan maksiat
kepada-Nya, dan kembali taat setelah berbuat zhalim.

Kezhalimannya adalatr melakukan hal-hal yang dilarang oleh
Allah atasny4 yaitu mencuri harta benda orang lain, serta

memperbaiki dirinya sendiri de,ngan menjauhi hal yang dibenci oleh
Allah dengan taat dan bertobat kepada-Nya dari perbuatan maksiat
yang telatr dilakukan.

Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud "tobatnya" dalam
pembahasan ini adalah melaksanakan hukuman yang ditimpakan
kepadanya.

Riwayat-riw ayat yatgsesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11954. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayalrku menceritakan
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kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, me,lrgenai firman-

Nya,'$: .iG S b 4C # 'Maka barangsiapa bertobat

(di antara penanri-penanri itu) sesudah melahrkan

kejahatan itu dan memperbaiki diri," maknanya adalah,

Allah menerima tobatnya setelah diberlakukan hukuman

kepadanya.l@7

I1955. Abu Krrraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin

Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Luhai'atr

me,nceritakan kepada kami dari Huyay bin Abdullah, dari

Abu Abdurrahman Al Hubuli, dari Abdullah bin Amr, ia

berkat4 "seorang perempuan telah mencuri sebuatt

perhiasan." Ke,lrrudian orang-orang yang menangkapnya

datang kepada Rasulullah SAW dan berkat4 *Wahai

Rasutullatr, wanita ini telah me,lrcuri barang kami."

Rasulullah SAW lalu bersabd4 "Potonglah tangan

kanannya!" Wanita pencuri itu lalu berkatq "Apakah aku

dapat bertobat?" Rasulullatr SAW me,njawab, "Hari ini

engkau (terbebas) dari kesalahanmu, seperti hari ibumu

melahirkanmu."

. Ia berkata: Allah lalu menurunkan ayat, -* X b 4C i
)* 3. fi-'ef 59'J,*ft 'Mala barangsiapa bertobat (di

antara pencari-penanri itu) sesudah melalatlan kejahatan itu

dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima

tobatnya."rogt

rD7 Ibnu Athiyah dalamAt Muhanir Al Waiiz (21189) dari Mujahid. Demikian juga

dari Mujahid diriwayatkan oletr Al Baghawi dzlamMa'alim At-Tanzil (2D52).
roet Abmad dalam Musnad (21177\, Al Haitsami dalam Maima' Az-fuwa'id

(2t279), ia berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad yang di dalarnnya terdapat Ibnu

irhi'Ar, dan haditsnya hasan. Narnun ada juga yang menganggapnya dha'if,
padahal di dalanmya ada periwayat yatg ts\ah. Hal ini seperti yang
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Takwil firman-Ny r: A; 3. H'itf 5E (Matu sesunsguhnya

Albh menerima tobatnya)

Malrnanya adalalL "Allah SWT mengembalikannya kepada

cinta-Nya dan keridhaan-Nyq setelah sebelumnya melakukan sesuatu

yang dibenci-Nyq yakni bermaksiat kepada-Nya."

Firman-Ny4 '{, 3F rt !'1, "sesungguhnya Allah Maha
Pengamprun last Maha Penyayang." Maknanya adalah,

'Sesungguhnya Allah me,lrutupi dosa orang yang bermaksiat kepada-

Nya jika ia bertobat kepada-Nya, menutupinya dengan "permaafan"
sehingga tidak lagi disiksa pada Hari Kiamat kelak. Dia juga menutupi
dosadosa itu dari penglihatan orang lain. Allatt Matra penyayang

terhadrynya dan tertadap orimg-oran g yngbertobat kepada-Nya.

ooo

diisyaratkan Ibnu Katsirlalam ta&ir (51217),bahwa perempuan yang dimaksud
itu adalah Al Makhzumiyah, dm hadits yang ia riwayatkan tercantum dalam
shahihain. Dia adalah Fatimah binti Al Aswad bin Abdul Asad bin Abdullah
bin Am bin Malfizum- Dia putri dari saudara laki-laki Abu salamah, seomng
sahatat yang mulia dan suami dari urnnu Salamah. Lihzt Fath at Ban e2/88).
Haditsnya tercantum dalam shahih AI Bukhai, pernbahasan rnengenai hudud
(6788). Demikian juga tercatat dalam Shahih Muslim, pembahas6 mengenai
hu&.d(8-Lt).
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i\6- J 4 {i,-?.:.i13 +GA| 3ii :i''ii "6';G ifi
@ i+r, :; b iY; t1fi5'5$ $.'i;r,

"Tidald,ah l<$rau tahu, sesnngguhny a y',J;lalilah yorrrg

menpuny ai l<uajam langit dfrrr bumi, disilcsc'Ny o siapa

yolng d.ikchndal,i,Nyc dm diarpuni,Nyc bagi siopa yolng

d.ilehendaki-Nyc. Dar y'.Jilah Malw lQzasa atas segala

sesuotll."

(Qt. Al Maa'idah [5]: 40)

Abu Ja'far berkata: Allah berfirman kepada Nab]

Muhammad SAW, "Tidal*ah mereka, orang-orang yang berkat4 d
i;t3;i Yd $ Srat ( '""'. 'Kami setrali-kali tidak akan disentuh

oleh api neraka, kecuali dalam beberapa hari saja', mengaku sebagai

anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai-Nya. Sesungguhnya

Allah merupakan DzatYarlg Matra Mengurus, Mengendalikan, dan

Menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang

dapat mencegah dari keduanya dalam kehendak-Ny4 karena segala

sesuatu itu milik-Nya dan berada dalam perintatr-Nya. Tidak ada

ikatan keturunan antara Dia dengan segala sesuatu yang ada di bumi

atau di langrt. Tidak adaapapun di dalam keduanya (langt dan bumi)

yang menyebabkan kekerabatan dengan-Nya sehingga

membebaskannya dari siksa-siksa Allatr. Yalsd orang kafir yang

melanggar perintatr Allatl, yang dimasukkan ke dalarn neraka hanya

karena dia kerabat jauhnya. Melainkan Allah menga&ab siapa pun

dari maktrluk-N>ra yang bermalcsiat kepada-Nya di dunia dengan

melalnrkan pelrrbunuhan, membe,lramkan, lalu memperburuk macam-
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macaln adzab yang akan diterimanya. Allatl juga mengampuni siapa

pun di antara mereka yang bertobat di dunia dari kekufuran dan

perbuatan maksiat yang dilakukan, dengan menghindarkannya dari

kebinasaan dan mernbebaskannya dari semua siksaan.

?$ *t P {F'S; nDan Attah Maha Kuasa atas segata

sesuatu," maknanya adalah, "Allah Maha Kuasa untuk mengadzab

siapa pun dari maktrluk-Nya yang bermaksiat kepada-Nya, dan Maha

Kuasa untuk mengarnpuni mereka yang memohon ampunan kepada-

Nya, karena semua maktrluk adalah makhluk-Nya, kekuasaan adalatr

kekuasaan-Ny4 dan serrua hamba adalah hamba-Nya.

Firman-Nya, ,-;99f, +gA1 3)V fr,'Kt";\'$ !fi ,Tidatrtcah

lramu tahu, sesungguhnya Allahlah yang mempunyai lcerajaan langit
dan bumi," ditujukan kepada Nabi SAW, dan maksudnya adalah untuk

membedakan bani Isra'il yang tinggal di Madinah bersarna Rasulullah

dengan daeratr sekitarnya.

Sebelumnya kami secara lengkap telah menjelaskan

pemakaian orang Arab dalam hal itu.loee

ooo

rD Lihat tafsir surah Al Baqarah afi 107.
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" Hrrri r asu.l, j angartlah herd.alroyy a l<arru diseilihl<m oleh

tnclflg-srangydrJgbusegua(rnempulilwtl<fln)
l<cllr;fi. annya, yatfii di antara orar.g'ucmg yang

mengotal<an dengarr ratlut mqelarn' Kami tclah bet'tman',

padahallwti merel<abeh.mbqirnan; dan (iu3a) di antara

onlng- s6sng Y ahudL (ormrg. sTan* Y afudi it;.) amat suka

mendengor (beriu.buiu) bohong dan amat zulca

nwaeflsor per:l<atamt perl<at aan ordttg lain y ang beh,rn

pernah daang l<epadamu; merela menl*,ah perkataan'
perl<ataon (Taurm) dmi tempdt.tenpd$a. Meteka

mmgatal<mr,'Jika diberil<flrr ini (yang ndah di rubah'nhah
oleh merela) l<epadal<anw, mala tarfualah, ilf,rJ iikal<frnw
dib qi y dr.g bul<nrr ini mal<a lwti.lwtilah' . B m angsiap 4 y arJg

Nlahmmghendakil<esesatarwrya,malcnsel<ali'll.oilil<flnru
fidak crl<srr m'anpu nwnolak sewntupun (ymrg fuurrg)

dmipada Allah. Mqela itu adalah onfilg'onsng ydr.g Nlah
finakhendf,kmrrrryucil<anhatirnqela.Mer.el<abqoleh
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l<ehhann di ih,mia, dnn ili akhirat nqehabqoleh siksoan
yangbesar."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 41)

Takwil firman Ntah: a-'o;,ft_<t51A#_i 3;:st4v_
;i3 ;6 )i 4;r r3r1-rJ6- A$t 'n ;Kl (Hai Rasur

janganloh hendaknya kama disedihkan oleh orang<rang yang
bersegera fmemperlihathanJ kckaftrannya, yaitu di antara otang-

orang yang mengatakan dengan mulat mereka, nKami telah

berimanr'podohal hati merekt belum beriman)

Abu J*far berkata: Ahli takwil berselisih pendapat

me,ngenai omng yang dimaksudkan dalam ayat ini.

Sebagian mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan

dengan Abu Lubabatr bin Abdul Mundzir de,ngan perkataannya

kepada bani Quraizhah ketika mereka dikepung oleh Nabi SAW,
"Sesungguhnya ia hanyalatr kurban, maka janganlah kalian
mernberlakukan hukum Sa' d. " 

I l@

Riwayat-riw ayat yang sesuai de,ngan pendapat tersebut adalah:

11956. Muhaurmad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal me,nceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kalni dari As-Suddi,

me,nge,nai firman-Ny4 '* FS O{t&#-<.-$i gfr{
;i3 ;i )i $i'l- tAr; rJG o-$i "rangantah
hendalorya kannu disedihlcan oleh orang-orang yang

rr00 Lr- Ahmad da/ren Musnad (6tl4l), Al Haitsami dalam Majma' Az-hwa'id
(61137), Ibmr Hibban dalam Shahih (lsls|Uo_),Ibnu Abi Syaibah dzlam Al
Mushannaf (7R74), dan Abdurrazzaq dalamAl Mushannaf (51407).
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bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara

orang-orang yang mengatakan dengan mulut merekn, 'Kami

telah beriman', padahal hati tnereka belum beiman," ia
berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki

dari kalangan Anshar, mereka mengatakan, yaitu Abu

Lubabatr, yang pada "hari pengepungan", Bani Quraizhatt

mempertanyakan keberadaany4 "Ada apa ini? Mengapa kita

harus turun?" kemudian diisyaratkan kepada mereka dan

dinayatakan bahwa, "Ia hanyalah kurban."Ilol

Sebagian berpendapat, "Ayat tersebut turun berkenaan de,lrgan

seorang laki-laki dari golongan Yatrudi yang meminta seorang laki-

laki dari kaum muslim untuk menanyakan kepada Rasulullatr

me,ngenai orang yang telah iabunuh."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan peirdapat tersebut adalah:

11957. Ibnu Waki me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Muharnmmad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari

Zakaria,dari Amir, mengenai ayat, 'tyL;d.3-<rr51 6i1i
Ft e "Janganlah hendalotya kamu disedihtran oleh

orang-orang yang bersegera (memperlihatkan)

kekafirannya," ia berkata, "Seorang laki-laki dari kaun
Yahudi telah dibunuh oleh seseorang dari golongannya

se,ndiri. Orang yang membuntrh itu lalu berkata kepada para

pemimpin kaum muslim, 'Tanyakanlah kepada Muhammad

SAW, jika ia memutuskan untuk menrbayar diyat (denda)

maka karni tidak sependapat dengannya. Jika ia

"o' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1130), Ibnu Athifh dal,m Al Muharrir Al
Wajiz (2ll9l), serta As-Suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3178), dan dia
menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatiuu serta Abu Asy-SfilIL
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mernerintahkan untuk dr-qishash (dibunuh juga) maka kami

tidalc akan melaksanaksnnya. nl 102

I1958. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin

Aun me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Zakaria" dari Amir, riwayat

yang serupa.t'03

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa ayat itu turun

berkenaan dengan Abdullah bin Shuriya yang murtad dari Islam.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11959. Hannad dan Abu Kuraib menceritakan kepada kami,

keduanya berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada

kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Az-Zlhri menceritakan

kepadaku, ia berkata: Aku me,ndengar seorang laki-laki dari

Muzainah menceritakan dari Sa'id bin Musayyab, Abu

Hurairatr telatr membicarakan kepada merek4 batrwa para

pe,ndeta dari kalangari orang-orang Yatrudi berkumpul di

rumatr Midras, saat Rasulullah SAW telah sampai di
Madinah. Salah seonmg dari mereka (orang-orang Yahudi)

telatr melakukan zina muhshan dengan seorang perempuan

dari golongannya sendiri. Para pendeta itu lalu berkata,

"Bawalatr oleh kalian laki-laki dan perempuan yang berzina

ini untuk menghadap Muhammad, tangyakanlah hukuman

apa yang ditetapkan kepada keduanya, dan seratrkanlah

proses penghukumannya kepadanya. Jika dia (Muhammad)

rr@ As-suyuthi dalamAd-Durr Al Mantsur (3t75\, dan dia menisbatkannya kepada
AbdbinHumai4Ibnu Jarir, Ib,nuMun&ir, serta Abu Syaikh-

'to3 lbid.
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menetapkan hukuman cambuk dan pe,ncore'ngan hitam pada

wajah, serta dinaikkan ke atas keledai dengan wajatt

menghadap dubur keledai itu dan mengarakny4 maka

terimalah hukuman tersebut, karena sesungguhnya

Muharrrmad adalah pemimpin. Akan tetapi jika ia

me,netapkan hukum rajam kepada keduanya maka berhati-

hatilatr kalian (tolaklah). "

Oarang-orang Yatrudi itu pun mendatangi Nabi SAW dan

berkata, ..wahai Muhammad, laki-taki ini telah melakukan

zir,la muhshan dengan seorang perempuan, maka tetapkanlah

hukuman atas keduanya, kami benar-be,lrar mewakilkannya

kepadamu untuk memberikan hukuman terhadap keduanya!"

Lalu Nabi SAW berjalan menuju para pe'ndeta Yahudi

hingga sampai di depan rumah Midras, lalu beliau berseru:

"Wahai kaum Yahudi, datangkanlah kepadaht orang yang

paling alim diantara kalian!." Maka mereka mendatangkan

Abdullah bin Shuriya Al A'war kepada Nabi SAW.

Ada sebuah riwayat lain menyatakan bahwa bani Quraizhalt

saat itu mendatangkan orang lain selain Abdullah bin Shuriya yaitu

Abu Yasir bin A}*rthab dan Wahab bin Yatrudz4 lalu mereka berkat4
..Inilah para alim karri!" Rasulullah SAW kemudian menanyakan

kepada mereka hingga mereka menyatakan mengenai Ibnu Shnriya,

'Dialah orang yang paling mengerti menge,nai Taurat."

Rasulullah sAw hanya berada berdua bersama Ibnu Shuriya,

dan Ibnu Shuriya adalah orang yang paling muda di antara para alim

mengenai Taurat. Nabi SAW lalu menegaskan pertanyaan beliau

kepadanya seraya bersabda, "Wahai lbnu Shuriya, aht menyumpahmu

dengan nama Allah, dan aht sebutftan mengenai pertolongan-
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pertolongan-Nya lrepada bani Isra'il, apakah kau mengetahui bahwa

Allah telah menetapkan huhtman bagi pezina muhshan adalah

dirajam, sebagaimana tercantum di dalam Taurat?" Ibnu Shuriya

menjawab, 'Ya, benar! Demi Allah watrai Abu Al Qasim,
sesungguhnya mereka be,nar-benar mengetahui bahwa engkau adalatl

nabi ufusan, hanya saja mereka dengki kepadarnu." Rasulullah SAW
lalu keluar dan me,rnerintahkan mereka untuk merajam keduanya di
depan pintu masuk masjidnya yang berada di daerah bani Ghanam bin
Malik bin An-Najjar.'rg Namun setelah itu Ibnu Shuriya kembali
kafir. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan ayat, t 3;:)t lii\
ni ii 4i;\,&,r;YJ'6 <r-$i -* ,i3 O lr&#-<r,$i ai|
;i.;i "Hai Rasul, ianganlah henialorya kamu disedihlcan oleh

orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di
antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, 'Kami

telah beriman', padahal hati mereka belum beriman."rr0'

11960. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
me,lrceritakan kepada' kami: (C) Hannad menceritakan

kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyatr menceritakan

kepada kami dari Al A"masV. Q) Hannad menceritakan

kepada kami, ia berkata: tlbaidah bin Humaid menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari
Al Balra bin Azib, ia berkata, 'Nabi SAW berjalan melewati
seorang Yahudi yang wajahnya dicore,ng dengan arang hitam
dan dicanrbut ke,lnudian beliau memanggil seseorang dari

"* Dalam Al MaWtthuthahtaryt Utsman bin Ghalib bin An-Najjar, dan apa yang

-_ telah kami tetapkan dengan benar dari Sirah lbnu Hisyam.t'* Abu Daud dalam pembahasan rengenai hudud (&F6O), Al Baihaqi &dram Al
Kubra (7 1246, 247), lbnru Hisyam, serta As-Sirah (3/l 03).



SilmhAIItioc'i&h

kalangan orang alim mereka dan berkata" 'Apakah demikian

lcalian menemukan huhtman bagi pezina di dalam agama

kalian? 'Orang itu menjawab, 'Ya'. Nabi SAW berkata lagi,

'Aht menytmpahmu dengan Dzat Yang Menuntnkan Taurat

lrepada Musa, apakah demikian lalian mendapati huhtman

zina dalam agama lcalian?' Orang itu menjawab, 'Tidak.

Kalau saja engkau tidalc menyrmpahku dengan hal itu
niscaya aku tidak akan mengatakannya kepadamq

melainkan huluman itu adalah rajam. Akan tetapi praktek

perzinaan banyak terjadi pada kalangan bangsawan karri,

sehingga jika kami menangkap pelaku zina dari kalangan

fangsawan maka karni menrbiarkannya. Sedangkan jika

kami mendapati rakyat biasa melakukan zina, maka kami

menghukumnya. Kami juga telah berkumpul dan bersepakat

me,nggantikan hukuman rajam dengan yang lain sehingga

dapat diterapkan pada kalangan bangsawan dan rakyat biasa,

maka kami menetapkan hukuman coreng hitam di wajah dan

cambuk, sebagai ganti dari rajam. Allah lalu me'lrurunkan

ayat, FJl e 'u;..F1- ojl 6yE i "Jangantah

hendalotya kamu disedihkan oleh orang-orang yang

bersegera (memperlihatkan) kekaf.rannya.... rrl 106

11961. Al Mutsaona me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin

Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak me,ngabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-

Zvhri, ia berkata: Aku duduk bersama Sa'id bin Al
Musalyab, dan bersama Sa'id terdapat seseorang yang

t'6 Muslim dalam pembahasan mengenai hudud (28), Abu Daud dalam
penfiahasan rnengenai hudud (4117, 4448), An-Nasa'i dalam penrbahasan

mengenai ar-rajm (7218),Ahmad dalam Musnad (41286, 290, 300).
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sangat me,nghormatinya. Dia dari suku Muzainah yang

bapakrya adatah orang yanrg syahid dalam peperangan

Hudaibiyah, dan termasuk sahabat Abu Hurairah. Ia berkata:

Abu Hurairah berkata, "Aku duduk bersama Rasulullah

sAw. (c)"'
11962. Al Mutsanna me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu

Shalih, juru tulis Al-Laits, menceritakan kepada karni, ia

be,lkata: Al-Laits me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Sylhab, ia berkata:

Seorang laki-laki dari Muzainah me,ngabarkan kepadaku dari

orang yang me,ndalam ilmuny4 ia menceritakan dari Sa'id

bin Musay5rab, bahwa Abu Hurairah berkata: Ketika kami

bersama Rasulullah SAW, seomng laki-laki dari kaum

Yahudi datang kepada beliau. Kaum yahudi telah

bermusyawarah unhrk menetapkan hukuman bagi pelaku

nna yang telah muluhan. Sebagian dari mereka berkata

kepada sebagian lainnya "Sesungguhnya Nabi ini benar-

benar telatr diutus, dan'kalian mengetahui bahwa kalian telah

diwajibkan untuk me,lregakkan hukuman rajam seperti yang

tercatat dalam Taurat, namun kalian menye,mbunyikannya

dan berdamai mengenai hukuman tersebut dengan hukuman

yang lebih ringan. Sekarang, mari kita pergr untuk

menanyakannya ke,pada nabi itu. Apabila ia me,nyatakan

sesuai dengan yang ada di dalaur Taurat, yaifu rajam, maka

kita tinggalkan dia, sebagaimana kita tinggalkan hukum yang

ada di dalam Taurat, padahal ia lebih pantas untuk dijadikan

pegangan dan diikuti

rr07 Abu Daud dalampcmbrhrssa rcngenai hutud (4Fl50,4Fi51) dan Ahmad dalam
Musnad(U279).
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Mereka pun mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "\Mahai

Abu Al Qasim, sesungguhnya seseorang di antara kami telah berzina,

padatral ia telah muhshan (menikah), apakah hukuman yang harus

diberikan padanya?" Rasulullatr tidak menjawabnya, lalu beliau

berdiri dan karni pun berdiri bersama beliau, lalu pergi menemui

pemimpin alim Yahudi, dan mendapati mereka sedang mengaji Taurat

di majelis pengajian Taurat. Nabi SAW lalu berkata kepada merek4

"Wahai sekalian laum Yahudi! Aht menytmpah kalian atas nama

Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa, apakah yang

lralian temulcan di dalam Taurat mengenai huhtman bagi orang yang

melalatlran zina muluhan?" Mereka menjawab, "Kami mendapati

hendaknya ia dicoreng dengan arang dan dicambuk."

Namun orang yang alim di antara mereka hanya diarn di sisi

majelis, maka ketika beliau melihatnya hanya terdiam, beliau

mendatanginya dan me,ndesakrya dengan pertanyaan yang

sebelumnya. Orang alim itu pun berkat4 'Baiklah, jika engkau

bersikeras, kami mendapati hendaknya dihukum de,ngan rajam."

Rasulullah SAW kemudian berkata kepadany4 "Lalu apalmh yang

mmgubah huhtm Allah?" Ia me,njawab, "Keponakan seorang

penguasa melakukan zina, dan p€nguasa itu tidak merajamnya. Lalu

ada seseorang dari kalangan rakyat biasa yang beruinq dan penguasa

tersebut hendak merajamnya, malca kaumnya berseru, 'Demi AllalL
janganlatr kau merajdnnya hingga kau merajam keponakaomu'.

Mereka pun bersepakat untuk mengganti hukum rajaur deirgan yang

lebih ringan, dan mereka pun tidak mengindahkan hukum rajam."

Rasulullah SAW lalu bertata, "sesungguhnya aht memutuskan

dengan apayang ada dalam Taurat."
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Auah lalu menurunkan avat, o-$1 6A* { 3;41 LSJ{-

FJI A ';r&#-"Hai Rasul, janganlah hendabrya lamu disedihkan

oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya.... "
Hingga firman-Nyq f,i$ii? 4&';'ldiq:g i ;S ,,Dan

barangsiapa yang berhukum dengan tanpa yang telah Allah turunkan
maka mereka itu adalah orang-orang l*fir." (Qs. Al Maa'idatr [5]:
4l-44;ttoa

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa maksud ayat tersebut

addah orang-orang munafik.

Riwayat-riw ayat yalng sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11963. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir,
mengenai firnan-Nya,6e#_ <r_51 6A* { 3 ;:}t 6Ji_
;#3 r,,.6 )i 4:4$,cYJ'6 aii '* ;K\ 4 "Hai

Rasul, janganlah hendalorya kamu disedihkan oleh orang-
orang yang bersegera,(memperlihatkan) kckafirannya, yaitu
di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut
mereka, 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum

beriman," ia berkat4 "Mereka adalah omng-orang
munafik."lloe

11964. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi NajrlU dari

r1, Abu Daud dalam pembahasan mengenai hudud (44s0,4451) dan Ahmad
dalam Musnad Q1279). Mengenai orang yang b€rasal dari MuzainaL Az-Zsbj

menyifatinya sebagai omng yang ahli itnu dalamriwayatAbuDaud.rrw Kami tidak rnenemukan hadits ini dalam ruj.lran yang ada pada kami.
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Mujatrid, menge,nai fir:nan-Nya, 4;\ (11'. "ysmi telah

beriman dengan mulut tnereka," ia berkata, 'Mereka adalatl

orang-orang munafik:"u;)a. ,A 6ig "Dan amat

suka mendengar perkntaan-perkataan orang lain." Ia
berkata, 'Maksudnya adalah orang-orang yang suka

mendengar perkataan orang Yahudi.' I I l0

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling be,nar menurutku

adalah yang mexrgatakan bahwa maksudnya adalah kaum munafik.

Bisa termasuk dalarn ayat ini adalah Ibnu Shuriya, Abu Lubabalr" atau

selain keduanya. Hanya saj4 riwayat yang paling kuat dari riwayat

yang telah karrri paparkan sebehrmnya adalah riwayat Abu Hurairatt

dan Al Barra bin Azib, karena riwayat tersebut dari dua orang sahabat

Nabi.

Jika de,mikian adanya maka yang benar adalah dengan

me,ngatakan bahwa ayat tersebut bertenaan dengan AMullah bin

Shuriya. Jika hal ini benar demikian adanya, maka pe,nakwilan

ayatnya adalah, "Wahai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-

orang yang bersegera me,ndustakan kenabianmu dan me,lrdustakan

bahwa engkau adalah nabi-Ku, yakni dari orang-orang yang berkata,

'Kami membe,narkanmu watrai Muhamnad, bahwa kamu adalatr rasul

yang diutus, dan karni mengetahui itu dengan yakin karena kami

menemukan sifatnu di dalarn kitab kami'."

Hal tersebut ada dalam hadits riwayat Abu Hurairatr yang

diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dart Az-hthn, batrwa Ibnu Shuriya

berkata ke,pada Rasulullatr SAW, 'Derni Allah, wahai Abu Al Qasim,

rrr0 M'rjahid datamtafsir (hd. 308).
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sesungguhnya mereka benar-be,lrar mengetahui batrwa engkau adalatt

seorang nabi yang diutus, akan tetapi mereka me,ndengkimu.' Jadi, hal

ini merupakan pernyataan keimanan dari Ibnu Shuriya dengan

mulutnya. Allah SWT lalu memberitahukan isi hati Ibnu Shuriy4

bahwa hatinya tidak beriman sama sekali. Seolatr Allah berfirman,

"Hatinya tidak mempercayai batrwa engkau adalatr seorang nabi yang

diutus.'

Takwil firman Allah: etLiL .<,ffi. bg irrSi G,
33U i i$-t; ,,g O;gr""fooo liugal di antara oransqrans

Yahudl [Orang-orang Yahudi ital amat suka mendengar [berita-
berital bohong dan amat saka mendengar perhataan-perkataan

orang lain yang belum pernah datang kepadamu)

Abu Ja'far berkata: Allah berkata kepada Nabi SAW, "Hd
Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang suka

tergesa-gesa dari golongan orang-orang munafik yang secara lahiriatl

dengan mulut mereka n?embenarkarunu, padahal mereka

membohongimu dengan keingkaran terhadapmu. Jangan pula bersedih

dari orang-orang yang tergesa-gesa dari golongan Yatrudi yang

mendustakan ke,nabianmu. "

Allah lalu menyifati perkataan mereka sebagai orang-orang

yang tercela, dan menyifati perilaku mereka sebagai orang-orang yang

bertabiat jahat. Allatl juga mengabarkan kepada beliau dengan cinta

kasih dari perbuatan yang menyedihkannya dari orang-orang yang

mengingkarinya, bahwa mereka adalah golongan yang menghalalkan

sesuafu yang haram dan memakan sesuatu yang buruk dari makanan-

makanan yang jelek, seperti hasil suap. Mereka adalah orang-orang

yang suka berdusta dan berbohong kepada Allah, serta merubah kitab-
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Nya. Allah memberitahu Nabi bahwa tempat mereka adalah tempat

yang paling hina di dunia, dan akan mendapat siksa di akhirat.

Allah berfirman, grU)L .<Gr'1 "Mereka amat suka

mendengar (berita-berita) bohong." Maksudnya adalatr orang-orang

munafik dari golongan Yahudi.

Dikatakan jug4 'Mereka amat suka mendengar (berita-berita)

bohong. Mereka mendengarkan (mematuhi) perkataan dusta para

pemuka mereka, bahwa hukuman bag pezina muhshan adalatt

dicore,ng de,ngan arang dan dijilid."

$U f 'u;( ,'A -1,iL'z' "Amat suka mendengar

perlrataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang

lcepadamu." Maksudnya, 'Mereka adalah kaum yang me,ndatang

Rasulullatr SAW untuk meminta keputusan hukum kepada beliau.

Adapun kaum yang lain adalah yang enggan datang kepada Rasulullatr

SAW, padatral yang pertarna itu bersikeras untuk me,ndatangi beliau.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Mujahid.

I1965. Al Qasim me,nceritakan kepada kalni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, mengenai firman-

Nya, 3j\ i tg; ,A 6i,{5 "Amat suka mendengar

perkataan-perlcataan orang lain yang belum pernah datang

lcepadamu," maksudnya adalatr, "Bersafita orang yang

mendatangimu.'llll

Ahli takuril berselisih pendapat mengenai orang-orang yang

suka mendengar kebohongan dan perkataan-perkataan orang lain.

trtt r i tt zad At Masir (A358).
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Sebagian berpendapat batrwa maksudnya adalah kaum Yahudi

Fadak, dan kaum yang lain adalah mereka yang tidak datang kepada

Rasulullah SAW, yakni Yahudi Madinah.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

11966. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

me,nceritakan kepada kalni, ia berkata: Abdullah bin Az-

Zubur me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, ia
berkata: Zakariadan Mujalid menceritakan kepada kami dari

Asy-Sya'bi, dari Jabir, mengenai firman-Ny4 irji Gt
XIU- i'u;11 r, A 5j9,,,-4L7. - <,;g; l;3,6 "oan
(iuga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi

itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong dan amat

suka mendengar perkataan-perkataan orang lairy," ia

berkata, Maksudnya adalah Yatrudi Madinah." '"ir?3;U i
4-+G )i b '6fi "Yang belum p"*ih datang

lcepadamu; mereka merubah perkataan-perlcataan (Taurat)

dai tempat-tempatnya. " Ia berkata, "Kaum Yahudi Fadak

berkata kepada Yahudi Madinah, 'Jika kalian diberikan ini
(yang sudah dirubah-rubatr oleh mereka), maka

terimalah'."lll2

Ada yang berpendapat batrwa maksud ayat tersebut adalah

kaum Yatrudi, yaitu kaum perempuan yang hin4 yang mengirim
utusan kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan hukum yang

As-Suyuthi d^lam Ad-Dun Al Mantsur (3/78), dan ia menisbatkannya kepada
Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mun&ir, serta Abu S)raikh. Lihat juga 7nd Al
Masir (21358) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll3l).

I
{

I

t



$ffrhAtl,tad'iddh

berkaitan dengannya, dan mereka yang mengirim utusan itu adalah

"karm yang lainr'.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11967. Muharrrmad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

me,ngenai firman-Ny4 rtL)L -3;9" VG i$\ <;
33U i'u-;t'. iA 6e "Dan ,usa) di antara orang-

orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat sukn

mendengar (berita-berita) bohong dan amat sulu

mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum

pernah datang kepadamu." Maksudnya adalah bani Isra'il,

yang Allah menurunkan ayat ini tentang mereka,'I(etika ada

yarrg berdrn di antara kamu, maka rajamlnfi'" Hukum itu

berlaku dernikian sarnpai ada seorang laki-laki dari golongan

terpandang melakukan perzinaan. Ketika bani Isra'il telah

berkumpul untuk merajamnya, kalangan terpandang dan

langsawan mencegahnya. Kemudian ketika ada seorang

laki-laki dari kalangan rakyat biasa berzina, mereka

bersepakat untuk merajamny4 maka berkumpullah golongan

rakyat biasa dan berseru, "Janganlatr kalian merajarnnya

hingga kaliam mendatangkan teman kalian (yang telatt

berzina) itu dan merajamnYa."

Bani Isra'il berkata, "Perkara ini sangat berat bagi kami,

maka marilah mencari jalan terbaik!" Mereka pun

meninggalkan hukum rajam, dan me'lrggantinya dengan 40

kali carnbukan dengan tali yang lenrbut, dan menaikkannya

ke atas keledai dengan wajatErya dite,mpelkan ke dubur
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keledai tersebut. Mereka juga menghitamkan wajaturya dan

mengarakrya. Mereka melakukan hal itu hingga Nabi SAW

diutus dan me,netap di Madinah. Lalu seorang wanita

langsawan melakukan ztn4 ia bernama Busrah, kernudian

ayatrnya me,ngutus beberapa orang kepada Nabi SAW dan

berkatao "Tanyakanlah kepadanya mengenai hukuman zina

dan wahyu apa yang diturunkan kepadanya, karena kami

takut hal ini akan menjadi skandal dan ia membeberkan apa

yang terjadi pada kami. Jika dia memberikan hukuman

carrbuk maka terimalah, dan jika ia menetapkan hukuman

rajam maka hindarilah. "

Mereka pun pergt menghadap Rasulullah SAW dan

menanyakannya. Nabi lalu me,lretapkan, "Rajam!" Allatr
SWT kemudian m€,lnrrunkan ayat, -<G(iligeJi G:
)A :y'&fi 't3*'-!3U I'u;t; rA- O;,g. ; rLxt
+nj| "Dai (iu7a) di antara orang-orang Yahudi.

(Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-

berita) bohong dan' amat suka mendengar perkataan-

perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu;

mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-

tempatnya." Maksudnya adalah ketika mereka mertrbah

hukum rajam de,ngan hukum cambuklll3

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling be,lrar menurutku

adalah yang mengatakan bahwa orang-orang yang suka mendengar

berita-berita bohong adalah mereka yang suka mendengar perkataan-

perkataan orang lain. Bisa jadi mereka adalatr kaum Yahudi Madinatr

Irr3 Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1 13 l).
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yang mendengarkan berita dari Yahudi Fadak. Bisa jadi juga mereka

selain dari orang-orang Yahudi tersebut. Selain kare,na perilaku

tersebut menjadi suatu ciri dari orang-orang Yahudi yang suka

me,udengar kobohongan atas nama Allah tentang hukum seorang

perempuan yang melakukan perbuatan zima muhshan di kalangan

mereka, bahwa hukumannya sebagairnana yang terdapat di dalam

Taurat adalah dengan dihitarnkan wajabnya dan dicambuk.

Mereka lalu meminta pendapat ke,pada Rasulullah SAW

menge,nai hukuman yang seharusnya diberikan kepada perempuan

tersebut, dan mereka adalah golongan yang me,ndengarkan kelompok

peremprum yang melakukan zina tersebut, sebelum mereka

menghadap kepada Rasulullah SAW.

Sesungguhnya mereka menanyakan hal ift kepada Rasulullah

SAW hanya unhrk mengetahui hukuman yang harus diterima

perempuan pezina itu, kalau hukumannya bukan rajam maka mereka

menerimanaya, sedangkan jika hukurnannya rajam maka mereka akan

meninggalkannya dan enggan berhukum dengannya.

Pendapat kand ini sesuai de,ngan yang dikatakan oleh Zaid.

11968. Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

me,ngenai firrran Allah, * O;,EA, gH..<,F.
i-rrt "Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar

(berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perkntaan-

perlcataan orang lain,u maksudnya adalatr orang lain yang

tidak termasuk dalam golongan Ahlul Kitab, yaitu orang

yang suka me,ndengarkan orang lain yang tidak diberikan

Kitab. Mereka telatr mengatakan kebohongan, "Muhammad
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pendust4 tidak ada hal margenai itu di dalam Taurat, maka
janganlah kalian beriman kepadanya! " 

I I la

Takwil firman Allan: i! 'rJfi-:'t-*2G ;A:r'SS 'o;r?-

f':Ai lt;6 i oLi it3L3 t:tL ;U;1 "Mereka merubah perkataan-
perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya Mereka mengatakan,

'Jika diberikan yang ini (yang sudah dirubah-rubah oleh mereka)

kepada kamu maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini
maka berhati-hafilah."

Abu Jatfar berkata: Allah SWT menyatakan, "Metreka

adalatr orang-orang yang suka mendengar ftebohongan) itu, telah

merubah-rubatr untuk kebohongan, yakni orang-orang dari golongan

Yatrudi. Perilaku mereka yang merubah-rubatr (TauraQ telah merubah

hukum Allah SWT yang telah diturunkan-Nya dalam Taurat mengenai

laki-laki atau perempuan yang melakukan zina muhshan, yang harus

dihukum rajam. Mereka merubahnya dengan hukum cambuk dan

dihitamkan waj ahnya dengan arang. "

Allah lalu berfirmar,'BJi 53* "Merelca merubah perkataan-

perkataan (Taurat)." Maksudnya adalah orang-orang Yatrudi. Dan

maknanya adalatr hukum Taurat, namun cukup hanya dengan

menyebut "perkataan-perkataan (Taurat)" karena orang yang

mendengar ungkapan demikian telah paham maksudnya.

Demikian juga firman-Nya, 'l , el:; )i :y "Dari tempat-

tempatnya," maknanya setelah Allah menetapkan di tempatnya

masing-masing, disini cukup hanya dengan me,nyebut "tempat-
tempatrya", tanpa menyebut secara detail. Sebagaimana firman-Nya,

rrra LihztAn-Nulat wa Al Uyun (U39).
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,$i ,.7i3 i\ i;t; l; 4i "#3 "Alan tetapi sesungguhnya trebaiikan

itu ialah beriman kepada Allah, Hari Kemudian." (Qs. Al Baqaratt

[2]: 177), yang maknanya adala]r, "Akan tetapi yang namanya

kebajikan itu adalah kebajikannya orang yang beriman kepada Allah

dan Hari Akhir." Dengan dernikian, ayat tersebut juga berarti,

'Merubatr-rubatr perkataan-perkataan (Taurat) dari tempatnya-"

Lafazh.rI (setelah) yang diletakkan sesudah p 1aari), sarna

seperti perkataan, "Aku menemuimu dari waktu luangku setelatr

waktu sibuHru," yang maksodnyq "setelah selesai dari kesibukan."

Firman lurarr,t;;t6',53 t o6 i:iii t:JL ;rJ 3y "Jtt*

diberikan yang ini (yang sudah dirubah-ntbah oleh mereka) kepada

lrnmu mala terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka

berhati-hatilah," maksudnya adalah mereka yang lebih

mengutamakan orang-orang yang suka mendengar kebohongan" 'Jika

Muhammad me,rnerintatrkan untuk merrberikan hukum cambuk dan

dicoreng wajah kepada sahabat kami, niscaya mereka

melaksanakannya. Namun jika Muhammad me,mberikan perintah

hukum rajam, niscaya mereka menolaknya'."

Seperti itulah pend4at kami mengenai takuril ayat tersebut,

sebagaimana yang disampaikan olatr ahli takqril.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pe,lrdapat tersebut adalah:

11969. Abu Ktsaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus

bin Bakir menceritalcan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia

berkata: Az-Ztfri me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Aku

mende,ngar seorang lalci-laki dari Muzainah berbicara kepada

Sa'id bin Musayyab, bahwa Abu Hurairatr membicarakan

mereka dalam kisalu ,$L)L -1;J('Vu- iii G:
33U i ir;( r'A 5e u(orang-orang Yahudi itu)
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amat suka nendengar (berita-berita) bohong dan amat suka

mendengar perkataan-perlcataan orang lain yang belum

pernah datang kepadamu." la berkata, "Diperintatrkan

kepada mereka dan mereka melanggamya. Diperintahkan

pula mereka dengan apa yang harus mereka lakukan, tetapi

mereka merubah perkataan-perkataan (Taurat) dari

tempafirya."

Mereka berkata, "Jika diberikan yang ini, maka anrbillah

untuk dilaksanakan, akan tetapi jika bukan yang ini, maka

berhati-hatilatr. Maksudnya adalah masalah roja6."l I I s

11970. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkita:

Abu Ashim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi NajrlU dari

Mujatrid, me,nge,nai firman Allah, ta:6 ;4j lty "Jikn

diberikan yang ini," bahwa maksudnya adalah, "Jika kamu

sesuai de,ngan yang ini." 'os3LJi 
*Maka terimalah"

menunjul*an perkataal orang-orang munafik. I I I 6

ll97l. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Hudzaifah me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil
menceritakan ke,pada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, mengenai firman-Nya, 'os3!b l:i6 ;4J 6y "Jit*
diberilcan yang ini makn terimalah," bahv/a maksudnya

adalah, "Jika hal itu sesuai denganmu, maka terimalah, dan

jika tidak sesuai, maka berhati-hatilatr (unhrk

rrr5 41 Mawardi dalamAn-Mttrat wa Al Uyttn (2139) dn hd Al Masir (A358').
I 116 Ibnu Abi Hatim dalam taf.qir (4t ll3g2).

L
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meninggalkannya)." Perkataan semzrcam ini meirunjulkan

perkataan orang-orang munafik. I I 17

llg72. Muhammad bin Al Husain me,nceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhat me,nceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

Suddi, te,ntang fir:nan Allah, i+-*eb +i b'45 'a3*,

'"jfi- "Merepa merubah perpataan-perpataan (Taurat) dari

tempat-tempatnya," maksudnya adalah ketika mereka

merubah hukum rajam menjadi hukum cambuk. Mereka

berkat,.f:t6',i;i l o()ir3jt'ji';U-j t y"tit- dibeitran

yang ini (yang sudah dirtbah-ntbah oleh rnereka) kepada

lramu maka teimalah, dan jika kamu diberi yang htkan ini

maka berhati-hatilah. "t 
t I I

llg73. Al Mutsanna me,lrceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: AMullah bin Az-

Zulballr me,lrceritakan kepada kami dari Ibnu Uyainah, ia

bertata: Talcaiadan Mujalid me,lrceritakan ke,pada kami dari

Asy-Sya'bi, dari Jabir, tentang firman-Nya, b'# 't3*
'os3*t:fi,3J i'y'ttJS- !:-*rG ;32 "Mereka merubah

. Perkotaan-p*kataan (Taurat) dari te,nPat-tempatnya' Jika

diberilcan yang ini (yang sudah dirubah-ntbah oleh mereka)

kepada kamu maka terimalah." Yahudi Fadak berkata

kepada Yahudi Madinah, "Jika kamu diberi hukum cambuk

rrtT 
161tr.

Itrs Al Mawardi dalmAn-Nulut wa Al Uyun (2139) dan As-Suyuthi dalamAd-Dun

Al MantsurQnq.
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maka terimalah, akan tetapi jika diberi hukum rajam maka

berhati-hatilah (agar menolaknya). " 
I I le

11974. A[ Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdulla]t

bin Shalih menceritakan kepada ftami, ia berkata:

Mu'awiyah bin Shalih me,nceritakan kepadalru dari Ali bin

Abi ThalhalL dari Ibnu Abbas, me,nge,nai firman Allab,;L

VtA'53 7 b{) ltaJ|L ti ;U-} "Jika diberikan yang ini
(yang sudah dintbah-ntbah oleh mereka) kepada kamu maka

terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini rnaka

berhati-hatilah.' Mereka adalah orang-orang Yahudi, salatr

satu perempuan di antara mereka telah beruin4 dan dalam

Taurat Allah meurberikan hukum rajam kepada pelaku zin4

tetapi mereka tidak me,lnberlalnrkan hukum rajam

kepadanya. Mereka lalu berkata" "Bertanyalah kepada

Muhammad, semoga ada keringanan darinya. Jika dia

menrberikan keringanan maka terimalah." Mereka pun

menghadap Nabi SAW dan berkata, "Wahai Abu Al Qasim,

sesunggubnya salah smrang wanita dari kami telah berzin4

maka apakatr pendapatmu terhadapnya?" Nabi berkata,

"Bagaimana huhrm Allah terhadap pezina, sebagaimana

tercatat dalam Taurat?" Mereka menjawab, "Kami telatt

me,ngabaikan Taurat, apakah kamu memiliki hukum

me,ngenai hal itu?" Nabi SAW berkata, "Datangkanlah

kepadaht orang yang paling mengerti tentang Taurat yang

diturankan kepada Musa." Nabi lalu melanjutkan ucapan

beliau, "Demi Dzat yang telah menyelamatkan kalian dari

kekejaman Fira'un, Dzat yang mernbelah laut untuk lcalian

trre Al Hurnaidi dzlam Musnad (21542), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al llytn
(2 139), As-Suyuthi dzlam A d- Dun Al M ants ur (3 I 7 7, 7 8).

l-
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dan menyelamatlrun kalian, serta menenggelamkan Fir'aun,

lratakanlah kepadaht apa huhtm Allah di dalam Taurat

terhadap pezina!" Mereka menjawab, "Hukumannya adalah

rajam." Rasulullah SAW lalu memerintahkan mereka untuk

merajarn perempuan tersebut. 
1 I20

11975. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadalr, mengenai

firman-Nya, i';itifi- .'*?t1i ,r4 b'$fr '"i'?-'$U i
V;t6 ',;'i 7 of) it3l3 t:tL ;U;\"Yang betum pernah

datang kepadamu. mereka mentbah perkataan-perkataan

(Taurat) dari tempat-tempatnya. Jika diberikan yang ini
(yang sudah dirubah-ntbah oleh mereka) kepada kamu maka

terimalah." Ada yang menyatakan bahwa ayat ini berke,lraan

dengan terbunuhnya salatr seorang anggota bani Quraizhah

oleh bani Nadhir, namun orang bani Nadhir yang membunuh

orang bani Quraizhah tersebut tidak mengakuinya lalu

mereka memberikan diyat karena kesalahan yang mereka

perbuat.

Ketika bani Quraizhah membunuh salah seorang bani

Nadhir, mereka tidak rela kecuali membayar imbalan atas

perbuatan yang mereka lalukan, karena mereka merasa lebih

mulia. Mereka kemudian menghadap Nabi SAW di Madinah

unhrk menanyakan hal itu kepada Nabi SAW. Seseorang dari

kalangan kaum munafik berkata kepada mereka, "Jika kamu

'r2o Atlr-Thabrani dalam Al Kubra (121257) serta Al Haitsami dalam Maima' Az-
Zawa'id (7115), dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ali bin
Thalhah yang tidak mendengarnya dari Ibnu Abbas." Lihat An'Nukat wa Al
Uyun (2139).
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me,mburuhnya dengan sengaj4 maka ke,napa harus

menghadap kepada Muhammad? Aku lfiawatir kamu akan

diberikan hukurran berat. Oleh karena itu, jika kamu disuruh

membayat diyat maka terimalatr, akan tetapi jika tidak maka

berhati-hatilah (agar menolaknya). " 
I l2l

11976. Yunus bercerita kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkat4

mengenai firman-Nyq 44G +i b'g'r3* "Mereka

mentbah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-

tempatnya, " bahwa maksudnya, "Mereka adalah orang-orang

yang tidak mendatangimu telah merubatr perkataan Taurat

dari terrpatrya dan mengarnbil huhrm sesuatu yang tidak

diturunkan oleh Allah."

Ibnu Zaid berkata, 'Mereka adalah orang-orang Yatrudi,

sebagian yang datang kepadarrru dan sebagian yang tidak

datang kqladarnu. "l I 22

11977. Hannad menceritakar.r kepada kami, ia berkata: Abu

Mu'awiyah dan lrbaidah bin Humaid menceritakan kepada

kami dari Al A'masy, dari Abdullatt bin Murrab dari Al
Barra bin Azib, menge,nai firman-Nya, laJL *J i,yi,jfi-
Vtebi 7 

"tjlt33,3"Jika 
dibeikan yans ini (yang sudah

dintbah-ntbah oleh mereka) kepada kamu maka terimalah,

dan jika kamu diberi yang bukan ini maka berhati-hatilah,'

rr2r As-suyuthi dilam Ad-Dun Al Mantsur (3t79) yang bcrasal dari AM bin
Humaid dan Abu Syaikh. Disebutkan juga oleh Al Mawardi dal"rn An-Nukat
wa Al Uyun(U!g).

trz Kami tidak menemukao hadits ini dalam nrjukan yang ada pada kami dengan
sanad dan lafazh seperti ini. Tetapi Al Mawardi menyebutkan secara rnaknawi
datxn An-Nufut wa Al Uyn (2138).
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mereka berkata "Pergilah menghadap Muhammad. Jika ia

menyuruhmu dengan hukuman coreng muka dan cambuk,

maka terimalatr, akan tetapi jika ia menyuruhmu dengan

hukuman rajam, maka berhati-hatilah (agar me'nolakrya). 
I 123

Takwil firman Allah: ;i A5 6# ii, 'ii|-'it ,; ni
Gl<.. (Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesotannya, maka

sehali-kali kamu tidak akan mampu menobk sesuatu pua [yang

datangJ daripada Allah)

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan penghibur yang diberikan

Allah kepada Nabi-Nya Muhammad SAW yang sedang sedih akibat

kisah yang menceritakan tentang orang-orang Yahudi dan nunafik

dalam ayat ini. Allah berfirman kepada beliau, "Janganlah e,ngkau

bersedih karena orang-orang yang mendustakan kenabianmu, karena

sesungguhnya Aku telah menguatkanmu daripada mereka. Mereka

adalatr orang-orang yang tidak bertobat atas kesesatan yang mereka

lakukan dan tidak kernbali dari kekufuran, sehingga siksa-Ku tetap

bagi mereka. Mereka tidak ada manfaatrya sehingga membuatrnu

bersedih. Kamu telah melihat mereka bersegera mengambil jalan

menuju kebinasaan dan berbuat dosa di hadapan-Ku-"

Jadi, makna fitrah dalam ayat ini adalah kesesatan dari jatan

yang lunts.

Allah berfirmaru "Barangsiapa Allah kehe,ndaki, wahai

Muharnmad, unfirk tersesat dari petunjuk jalarU maka sekali-kali kamu

tidak akan mampu menolak apa )ang dikehe,ndaki Allah dari

tra Musli- ,talarn pembahasan wngenai hudud (28'), Abu Daud dalam

pembahasan mengenai hudud (4447,448), dan Ahmad dzlamMusnad (4D8q.
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kesesatan. Jadi, janganlah kamu membebani dirimu dengan bersedih

atas musibah yang me,nimpamu dari orang-orang yang tidak mendapat

petunjuk kebenaran.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

11978. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath me,nceritakan kepada kami dsi As-Suddi,

te,ntang firman-Nya, $1C5 A# &,'&i'Jll # {i
tc)-i "Barangsiapa yang Atlah menghendaki kesesatannya,

maka selali-kali kamu tidak akan mamry menolak sesuatu

wn (yang datang) daripada Allah."rr2a

rakwit lirman Allah: XS ;#6X ,; i'u-$i '':"4t
Lt;i l.t'L i*-gt A;$'tL> f;1i A ? (ttn"*o itu adatah

orangorang yang Allal, tidak hendak menyucikan hati mereku

Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di ahhirat mereka beroleh

siksaanyangbesar) i

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyarnpaikan kepada Nabi

Muhammad SAW, "Janganlah kamu bersedih terhadap orang-orang

yang bersegera me,nampalJcan kekafiran, mereka itu dari golongan

Yatrudi, yang telatr Aku beritahukan ciri-ciri mereka kepadamu. Jika

mereka bersegera kepada hal itu maka sesungguhnya Allatr

menghendaki kesesatan mereka dan ditutupnya pintu hati mereka,

serta tidak akan ada petunjuk bagi mereka untuk selamanya.

Firman-Nyao ;ii;i 4- 6 Nt ,; i t-$i 3.4t "Mereka

itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menytcikan hati

rr2' Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/l133).

L
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mereka," maksudnya adalah orang-orang yang Allah tidak

berkehendak menyucikan kotoran kekafiran dan kerrusyrikan hati

mereka dengan kesucian Islam serta kebersihan iman. Akan tetapi

Allah menghendaki mereka dengan kehinaan di dunia, yaitu kenistaan

dan kerendatran, sedangkan di akhirat mereka merrperoleh siksa

Jahanarn untuk selamanya.

Pendapat kami mengenai makna kehinaan sama seperti yang

ada di dalam riwayat yang disampaikan dari Il<rimah.

1lg7g. Al Harits me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Aziz

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Suryan menceritakan

kepada kami dari Ali bin Al Arqam dan yang lain, dari

Ilcimah, tentang firman-Nya, 4-6';fr ,; i'u-$i A{i
?si l+hi 4 & Ai;f "Mereka itu adalah orans-orans

yang Allah tidak hendak menyucikan hati merela. Mereka

beroleh kehinaan di dunia," ia berkata, *Sebuah kota di Rum

yang baru dibuka, lalu mereka mencaci-maki.ll2s

oac

Itr As-Suyrthi dalam Ad-Dun Al Mantsur (3n9), dan ia menisbatkannya kepada

Ibnu Al Mrm&ir,Ibnu Jarir, serta Ibnu SlaikIL
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"# #E s ;:r< o$ "q;a; s&ut ? ;iQ G;.s,b

o5 C;i' 3r% J5 AL "b; o$,#,,,F f
uMqel<a iar adalah cr(mg.orcfitg yorJg sul<a mendengm

beritabohong, barryak memat m ymtg rrmarn. Jirca merer<a
(orarrg Yafudi) dotang k"paamrn, \mt rk meninta

Futusan), malca putuslw,lah (pql<ma iat) di ontara
ntn el<a, atau b *p alinglah d.ari mi et a, iit,a l;*rr, bup aling

ilari mseko mska nner<a ddak at<frn men$eri rrudrtmat
l<epadanru seilikit tnfir. Dan jil-l<nrrau msrwtuslwt pur<ara
m.uel<a, ,nal<a pua,'konlah (pqlcma itu) iti antara muel<a
ilengan adil, sewngguhrya Allah ^.yt "i *^***r

ydng adil.,
(es. Al trdaa.idah tsl: 42)

Takwil firman Allah: ,ZJaL
(Mereka itu odalah oroofnr*[ yang
bohong, banyah mema*an yang harnm)

Abu Ja'far berkata: Alrah swT berfirman, .Mereka 
adalarr

oftmg-oraog Yahudi yang sudatr jeras watak mereka bagimu wahai
Muhammad' Mereka onmg-orang yang strka sekari mendengar
perkataan-perkataan batil dan kebohongan. sebagian dari mereka
berkata kepada sebagian lainnya, ,,Muhammad pendust4 bukan
seorang nabi." sebagian rain mengatakan barrwa hukuman baglpezrna
muluhan, sebagaimana tqcatat dalam Taurat, adarah dicambuk dan

5E1t y;(31 <,;e
suha mendengar berita

I
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dihitamkan wajahnya dengan arang (dicoreng). Selain itu, mereka
adalatr orang yang batil dan hina. Mereka menerima suap. Jadi,
kebohongan mereka kepada Allah yang akan mernbinasakan mereka.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

I1980. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muslim bin
Ibratrim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Uqail
menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Al
Hasan berkata, mengenai finnan Allah, gS Grlg
9A6JL1 "Mereka itu adalah orang-orang yang sukn
mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram|
bahwa ayat tersebut menunjulkan orang-orang yang suka
berbohong dan memakan rung hasil suap.ll26

11981. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:
Yazid bin Ztxai' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada kami dari eatadatr, mengenai

firman-Nya, 94 'bj,U ?;Sq <rjg,,,Mereka itu
adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong,
banyak memakan yang haram,,, ia berkata, *Ayat ini
menunjukkan keberadaan orang-orang yahudi di te,lrgah-

tengah kamu. Mereka adalah orang-orang yang gemax

mendengar kebohongan dan menerima suap (sogokan).1127

11982. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

r'6 rbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1133) serta As-sulnrthi daran Ad-Dun Al
Mantsur (3/80), dnn ia menisbatkannya kepada Abd bin Humai4 Ibnu Jarir,
sprta Ibnu Abi Hatirn

rr27 Ka-i tidek menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.

E<---=*.*
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Mujatrid, mengenai firman Allatr, gAL 'bj,U "Banyak
memakan yang haram,nrtzs ia berkat4 "Maksudnya adalatr

melalrukan praktek suap-me,nyuap dalam penerapan hukum,

yaitukaum Yahudi."

11983. Hannad me,nceritakan kepada ka-i, ia berkata: Waki
menceritakan kepada kami, Suffan bin Waki menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ayatrku dan Ishaq Al Azraq
menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman

menceritakan kepada kami dari Su$an, dari Ashim, dari

Ztrr, dari Abdullalq me,ngenai ayat, ,7|A-$JU "Banyak
memakan yang haram," ia berkata, "I-afazh,:^;rj..tf di sini
artinya ;?')l (suap atau sogokan)."r r2e

11984. Suffan bin Waki dan Washil bin Abdul A'la menceritakan

kepada kalrri, keduanya berkata: Ibnu Fudhail menceritakan

kepada kami dari Al A'masy, dari Salamah bin Kahil, dari

Salim bin Abi Al Ja'd, ia berkata: Ada yang berkata kepada

AMullah, "Apa itu is-suht?" Ia menjawab, "Rigtwah.,,
Mereka bertanya lag, "Bagaimana jika dalam kasus

hukum?" Ia menj awab, "Menunjult<an kekafi ran. " 
I I 30

11985. Suffan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ghundar dan

Wahab bin larir menceritakan kepada kami dari Syu'batr,
dari Manshur, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Masruq, dari
Abdullatr, ia berkat4 " Suht adalah risyvah (suap)."I I3I

r t* Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4/ ll35).
"" Ath-Thub.aoi dalamAl Kabir (9122Q.

' "o Ath-Thabraoi dzlam Al Kabir (9/22Q dan Al Baihaqi dalam Al Kabir (l0lt39).
rr3r Lihat Al Baihaqi dalamls-Sanan Al Kubra (10/139i.
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11986. Hannad me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepada kami dari

Harits, dari Amir, dari Masruq, ia berkata: Karni berkata

ke,pada Abdullah, "Kami tidak melihat sesuatu yang

diharamkan di dalam hukum kecuali suap!" Abdullatt

berkat4 "Perilaku tersebut menunjukkan kekufuran." I 132

11987. Muhammad bin Al Mutsanna me,nceritakan kepada kami, ia

berkata: Muharrrmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur,

dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Masruq, dari Abdullah, .

Ia berkata, "Apakah suht ifu suap?" la me,njawab,

'Benar.*1133

11988. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ammar Ad-Duhni,

dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Masruq, ia berkata: Aku
bertanya kepada Abdullatr mengenai sesuatu yang

diharamkan 1i:i1Jr;, ia meqjawab, "seseorang memiliki

keperluan kepada orang lain, lalu ia memenuhiny4

ke,nrudian orang itu menghadiahinya sesuatu (imbalan), dan

orang yang satunya menerimanya. " " 
3o

11989. Sawwar menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al
Mufadhdhal me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Syr'bah

Lihzit Musnad Abu Ya'la Al Maushili (91173, 174) d?t Al Muharrir Al Wajiz
(2ne3).
Ath-Thabrani dalam Al Kabir (9/257), Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll34),
serfa Al Muharrir Al lVajiz (2/193).
Ibnu Abi Syaibah datamAl Mushannaf (41344).

ll32

I 133

I 134
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menceritakan kepada kami dari Manshur dan Sulaiman Al
A'masy, dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari Masruq, dari

Abdullah, ia berkata, 'Sesuatu yang diharamkan (suht) itu
adalatr suap."'5

11990. Abu Kuraib me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Muharibi menceritakan kepada kami dari Su&aru dari

Ashim, dui Zirr, dari Abdullatr, me,ngenai sesuatu yang

diharamkan (suht), ia berkomentar, "(maksudnya adalah)

sury dalam agama."l136

11991. Abu As-Saib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu
Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Khaitsamah, ia berkata: Umar berkat4 'Diantara kategori

szftr (sesuatu yang diharamkan) adalatr (uang hasil) prelilek
suap-menyuap dan mahar (bayaran) yang diberikan untuk
be,rzina (melacur)."I I37

11992. Sufuan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku
menceritakan kepadaku dari Suffan, dari Manshur, dari
Ibrahim, ia berkat4 "Suap."ll38

11993. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazaq me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar
mengabarkan kepada kami dari QataddU tentang firman-
Nyq 4l 'bj,L\ "Banyak memakan yang haram," ia
berkata,'Maksudnya adalah suap."l | 3e

li]1 ru Baihaqi dabmAl Ktbra(l0/139).
"f etU-rnaUrani dila^ Al Kabi lstzzay.
lfl] fiUt As-suyuthi dudram Ad-Durr Al Mantsur (3/81).
I r3t Ibnu Abi H;tim dalam tafsir (4tlt35).
rr3e Abdurrazzaq dalam tafsir (ztlg).
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11994. Hannad menceritakan kepada kami, ia bekata: Waki

menceritakan kepada kami, Ibnu Waki menceritakan kepada

karri, ia berkata: Ayatrku menceritakan kepadaku dari

Thalhah, dari Abu Hurairah, "Mahar (bayaran) untuk berzina

itu suht, (bayaran) meminjamkan hewan pejantan if'a. suht,

bayaran melakukan bekam itu suht, dan uang hasil menjual

anjing itu adalatr suht."rr4o

11995. Ibnu Waki menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Abu

Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami dari Jubair, dari

Adh-Dhahhak, ia berkata, "Sesuatu yang diharamkat (suht)

ifu berrrpa suap."ll4l

t1996. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ghassan meirceritakan kepada kami, ia berkata: Isra'il
menceritakan kepada kami dari Hakim bin Jubair, dari Salim

bin Abi Al Ja'd, dari Masruq, ia berkat4 "Aku bertanya

kepada Ibnu Mas'ud tentang sesuatu yang dihararnkan

(suht), ia lalu me,njawab, 'Suap'. Aku bertanya lagr,

'Bagaimana jika dalarn perkara hukum?' Ibnu Mas'ud

menjawab,'Itulah kekufuran'.u I la2

11997. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada

kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-

As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (3/81), dan ia menisbatkannya kepada
Al Gharyabi serta Ibnu Jarir.
Al Baghawi dzlam Ma'alim At-Taruil (2/ 54).
Lihat Ath-Thab rari dalarl Mu'j am Al Kabir (9 1257 ).

I l,l0
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Suddi, mengenai firman-Nya, *o V 3{'U "Banyak

memakan yang haram, " maksudnya adatah suap.llo'

11998. Al Qasim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Malik bin Abi

Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Salamatr bin Kahil,

dari Masruq dan Alqamah, bahwa keduanya bertanya kepada

Ibnu Mas'ud tentang suap, ia lalu me,njawab, "ftu merupakan

sesuatu yang diharamkan." Keduanya bertanya lag,

"Bagaimana di dalam hukum?" Ibnu Mas'ud menjawab,
*Itulah kekufuran. Allah berfirman, ';i S$ A, rK4 i ;'t
'bihfui 'i Ai*, "Barangsiapa yang tidak memutuskan

menurut apayang diturunknn Allah, maka merelca itu adalah

orang-orang yang kafir." (Qs. Al Maa'idah [5]: 44)."*

11999. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Al Mas'udi, dari Bakir bin Abi Bakir, dari

Muslim bin Shubaih, ia berkata: Masruq menolong

seseor:mg untuk mendapatkan kebutuhannya, lalu orang

tersebut mernberikan imbalan atas pertolongannya, maka

Masruq sangat marah dan berkat4 "Kalau saja aku tahu kau

akan melakukan hal itu, niscaya aku tidak akan

menolongmu. Aku pernatr mendengar Ibnu Mas'ud berkata,

'Barangsiapa menolong untuk mengembalikan sebuatr hak,

atau menghindarkan dari kezhaliman, kemudian ia diberi

imbalan hadiah dan ia menerimanya, maka imbalan itu

Kami tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami, dan libat
dalampendapatpara mufassir di sini mengenai malrnanya.
Ath-Thabrani dalamMu'jam Al Kabir (9/257).

I 143
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adalah suht (sesuatu yarLg diharamkan)'. Kemudian

dikatakan kepada Ibnu Mas'ud, 'Wahai Abu Abdurrahman,

kami tidak mengira itu kecuali dalam kasus hukum!' Ibnu

Mas'ud lalu berseru, 'Adapun mengarnbil dalam kasus

hukum, maka itu merupakan sebuah kekufuran'."llas

12000. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayabku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, mengenai ayat,

9AL6j,U rfi 6;t5 "Mereka itu adalah orang-

orang yang suka mendengar berita bohong, banyak

memakan yang haram," bfrwa ayat tersebut menunjukkan

bahwa mereka menerima suap di dalam hukum, dan mereka

juga suka berbohong. I la6

12001. Hannad menceritakan kepada kami,ia berkata: Llbaidah

me,nceritakan kepada kami dari Amir, dari Muslim bin

Shubaih, dari Masruq, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu

Mas'ud tentang suht, apakah termasuk suap di dalam

hukum? Ia menjawab, "Tidak. Barangsiapa tidak

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,

maka ia orang yang kafu. Barangsiapa tidak mernutuskan

perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka ia orang

yang zhalim. Barangsiapa tidak memutuskan perkara

menurut apa yang diturunkan Allah, maka ia orang yang

Itn5 fbnu Abi Hatim dalam tafsir (4lll34), As-Suyuthi dzlam Ad-Durr Al Mantsur
(3/80), dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatinl serta Abu
Syarkh, dan Al Baihaqi dalamAsy-Syu'ab Al Iman.

116 As-Suyuthi dalar|r Ad-Durr Al Mantsur (3/80), dan ia tidak menisbatkannya
kepada siapa pun kecuali kepada Ibnu Jarir.
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fasik. Adapun szit (sesuatu yang diharamkan), adalah ketika
seseorang meminta tolong kepadamu untuk menghindarkan

sebuah kezhaliman, lalu ia memberimu imbalan dan kamu
menerimanya."ll4T

12002. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail

menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari
Abdullah bin Hubairah As-Siba'i, ia berkat4 "As-suht da
tiga macam, yaitu mahar mtuk zina, suap di dalam pralctek

hukurn, dan apa yang diberikan kepada dukun pada masa

Jahilifh dulu.'rra8

12003. Hannad me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Muthi,
menceritakan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari
Atha Al Khurasani, dari Dhamratr, dari Ali bin Abi Thalib, ia
berbicara mengenai upah melakukan bekam, matrar untuk
beruin4 uang hasil penjualan anjing hadiah dalarn putusan

hukum, hadian untuk dukun, meminjamkan hewan pejantan,

suap dalam praktek hukurn, uang hasil penjualan khamer,

dan uang hasil penjualan Uangkai, batrwa semua itu te'rmasuk

szlrr (sesuatu png diharamkan;. I lre

12004. Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,

mengenai firman-Ny4 .r;2\'t J,U "Banyak memakan

t'n' Hadits ini memiliki jalur yang baoyak berasal dari Ibnu Mas'ud. Lbzt sunan N
Baihaqi (10/139), Mushannaf Abdurrazaq (Bll47,l4B), Musnad Abu ya'la Al
Mawhili (91173-174), Ath-Thabrani dalamAl Kabir (91257,258), dan sa'id bin
Manshur dalam Sunan (41 1468).

rlaE I("-1 tidak menemukan hadits ini dalarn rujnkan yang ada pada kami.tt" LihatAl Muharrir Al Wajiz (Ulg3).
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yang haram," ia berkat4 "Maksudnya adalah suap dalam

perkara fu1i[6grrr. 
rr I I 5o

12005. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurralman bin Abi
Al Mawal mengabarkan kepadaktr dari Umar bin Hamzatr,

dari Abdullah bin Umar, batrwa Rasulullah SAW pernatr

bersabdat 

iof t.,tv7t oE1,t. < '!'tvr&f)\Sulatirif ru s
"Setiap dastog yang tutnbuh dari sesuatu yang diharamkan,

maka nerakn lebih utama baginya."

Lalu dikatakan, "Wahai Rasulullah, e? yang diharamkan

itu?" Beliau SAW menjawab, "Praktek suap dalarn perkara

1ruLu*.nl1sl

12006. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata Abdul Jabbar bin

Umar mengabarkan kepadaku dari Al Hakam bin Abdullah,

ia berkata: Anas bin Malik berkata ke'padaku, "Jika kamu

menghadap kepada ayahmu maka katakanlah, 'Ketatruilah

bahwa suap itu diharamkan!' Ayahnya itu adalah seorang

polisi di Madinah.rr52

12007. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Salim, dari

Masruq, dari Abdullah, iaberkata, "Sesuatu yang haram."

'tso Lihat Ad-Durr Al Mantsur (3/81).

"5' Ath-Thabrani dalam Al Kabir (191136) serta As-suyuthi dalam Ad-Dun Al
Mantsur (3/81), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid Ibnu Jarir,
serta Ibuu Mardawiyah.

rr52 Aku tidak menemukan hadits ini dalam rujukan yang ada pada kami.
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Masruq berkat4 "Kami bertanya kepada Abdullatr, 'Apakah
itu berlaku dalam praktek hukurn?' Ia menjawab, 'Tidak. Allatl
berfirman, 'bi;<)i ? AJ*";t\ 3; q ,K4 7 ;i ,,Barangsiapa

yang tidak memutuskan menurat apa yang diturunkan Allah, maka

merelra itu adalah orang-orang yang trafir". 'tr|$-q rU;-i ,ii
itagf i,A{*t "Barangsiapa yang tidak memutuskan menurat apa

yang ditutttnlran Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang

zhatim". <r:Uiii'iq,itt'A ii\,Z;- j;i ,,Dan barangsiapa

yang tidak memufitskan menuntt apa yang diturunkan Allah, maka

mereka itu adalah orang-orang yang fasik."

Asal kata i>;lt (sesuatu yang diharamkan) adalah orang

lapar yang sangat rakus makan. Seperti dikatakan, "Fulan adalah

orang yang perutnya selalu siap diisi makanan." Maksudnya adalah,
jika ia makan, maka ia akan makan terus. dan penrtnya tidak pernah

kenyang. Adapun suap dikatakan suht adalahkarena adanya kesamaan

pada keduanya, yakni seorang yang menerima suap tidak akan pernah

bosan untuk memakan hasil suap tersebut.

r^t" 'iL:. a"" t*;l tiiasa digunakan di dalarn komunitas

fuab. Di antara makna ini terdapat pada syair Farazdaq,

',-rU,\f 6il ! .lrir ',y ...Lii- I ot); i.t U gu,)'e::

Maksud latazh c.*-Jt di sini adalah sesuatu yang dengan

memakannya maka dapat mengakibatkan kehancuran dan kerusakan.

Sebagaimana firman Allah, yq K"'.,i "Maka Dia
membinasakanmu dengan siksa." (Qs. Thaatraa [20]: 6l)
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Takrvit firman Allah: bLjW ,j"ili1 |#. #E i;.C ;'y

44';i,1 i't-Wu # &( (K-s' tJ i;fr- ;6 ;11,"i
'49;51 Qika m,ereka forang YahudiJ datang kepadamu [untuk
meminta putusanJ, maka putuskanlah [perkara ilul di antara

mereka, atau herpalingtah dari mereka; iika kamu berpaling dari

mereka maka mereka tidak akan memberi mudharat kepad.amu

sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka

putuskanlah [perkara itu] di antara mereka dengan adil,

sesangguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil)

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah, # 3;.9 oV

';;; ,r;1 f 'f{rl "Jipa merepa forang YahudiJ datang pepadamu

[untuk meminta putusanJ, maka putuskanlah [perlura ituJ di antara

merelra, atau berpalinglah dari merela," adalah, "Jika orang-orang

yang lainnya 
-selain 

mereka yang pematr datang kepadamu- datang

kepadamu, dari kaum pihak perempuan yang berbtrat zina untuk

meminta keputusan darimu, maka jika engkau (wahai Muhammad)

bersedia menghukumi diantara mereka, maka putuskanlah dengan

yang hak, yang telatr diturunkan oleh Allah kepadamu, namun jika

engkau enggan, maka berpalinglatr dari mereka, biarkanlatr mereka

memutuskan perkara mereka sendiri. Engkau boleh memilih yang

mana yang kau suka.

Riwayat-riw ayat yangsesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12008. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karf, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid, tentang firman-Nya, '# ,,;1 5 "Atant

berpalinglah dari mereka," maksudnya adalah dari orang

Yatrudi. seorang laki-laki di antara mereka telah berzina, dan
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ia memiliki garis keturunan biasq lalu mereka merajamnya.

Kemudian ada seorang bangsawan yang berzrn4 tapi ia
hanya dijemur dan mengaralanya. Mereka lalu datang kepada

Rasulullah SAW untuk meminta keputusan terhadap

perbedaan perlakuan tersebut. Ia berkata, "I.Iabi memberi

keputusan kepada mereka dengan hukum rajam, tapi mereka

mengingkarinya. Nabi lalu menyrruh mereka untuk

memanggil para alim di antara me,reka."

Ia berkat4 "Sungguh, Allah telah menguatkan mereka

de,ngan apa yang ada di dalam Taurat. Akan tetapi mereka

me,lrye,rnbunyikan (ketelrtuan yang ada dalam Taurat)nya,

kecuali terhadap laki-laki dari kalangan biasa di antara

m€,reka."

la lalu berkata, "Engkau berbohong hai Rasulullah,

sesungguhnya hal itu benar-benar ada dalam Taurat."ll53

12009. Al Mutsanna menceritakan kepadaku,ia berkata: Abdullah
bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits
menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, bahwa ayat dalam

surah Al Maa'ida[ '# FE i-{.4 o,6 "Jika mereta
(orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan),

maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka),"

maksudnya adalah hukum rajam.llsa

12010. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku me,lrceritakan

f 
tl' fU* Abi Hatim dalarn tafsir (4/l l3O.Its As-suyuthi dalam Ad-Dan Al Mantsur (3/83), dan ia meirisbatkannya kepada

Ibnu Ishaq serta Ibnu Jarir. Lihatpula Sirdh lbnu Hisyam-
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kepadaku dari ayalrnya, dari Ibnu Abbas, ia berkat4 "Mereka

-yalari 
orang Yatrudi- datang kepada Nabi mengenai

seorang perempuan di antara mereka yang berzina. Mereka

bertanya kepada Nabi tentang hukuman yang akan diberikan

kepada perempuan tersebut. Rasulullah SAW lalu berkata

kepada mereka, 'Bukankan hularmnya telah tercatat dalam

Taurat yang ada pada kalian? 'Mereka menjawab, 'Kami

diperintahkan untuk merajarn orang yang berzina."

Rasulullah SAW lalu memerintalrkan untuk melaksanakan

hukum tersebut, maka dirajamlah perempuan itu. Allah SWT

berfirman, 5{6 + SL|W i;fr *7 Az,i,; oV
',+bifit U';ifri4+;ifr r{{'tttra tramu berpating dari

mereka maka mereka tidak almn memberi mudharat

kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara

merelm, malca putuslcanlah (perlcara itu) di antara mereka

dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang

yang adit)t."t155

L2Oll. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
' kepada kami dari Ibnu Abi Juraij, dari Abdullah bin Katsir,

tentang firman Allah, '# JF i'r;$. # SA< o$ "Jita

mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta

putusan), maka putuskanlah (perlcara itu) di antara merelca,

atau berpalinglah dari mereka). " iaberkata, "Mereka (orang

Yahudi) menghukum pezina sesuai hukumnya, namun ketika

ada pemuda bangsawan yang berzina, mereka berkata

kepada sebagian yang lain, 'Janganlah kalian merajamny4

rtss Lihat Ad-Durr Al Mantsur (3177).
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melainkan cambuklatl ia atau yang sejetdsnya!' Mereka pun

lalu me,ncambuknya dan menailirkannya ke atas keledai untuk

diarak, dengan posisi muka me,nghadap ke arah dubur

keledai tersebut (mukanya ditempelkan ke dubur keledai

tersebu).

Kernudian seseorang dari kalangan rakyat jelata bezina, lalu

mereka berkata, 'Rajamlah!' Namun sebagian kaum bersertr,

'Kantas kenapa kalian tidak merajam orang sebelumnya (dari

kalangan bangsawan)? Lakukanlah hukuman seperti kalian

memberikan hukuman kepadanya!' Lalu ketika Nabi SAr$[

berada bersama mereka, mereka berkatq "Tanyakanlatr

kepadanya (Nabi SA'i\D, barangkali saja kalian mendapatkan

keringanan hukuman (rukhshah)." Maka turunlatl ayat, .;$
'# j";1f 'fir|. ttF StX< 'Jitra mereta (orang Yahudi)

datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka

putusknnlah (perkara i@ di antara mereka...'. hingga

firman-Ny4 '4Hi,51 44 ':"1 '31 'sesungguhnya Atlah

menytkai orang-orang yang adil'. "1 
I 56

Sebagian lain berpendapat, "Ayat ini turun berkenaan dengan

terbunuhnya seseorang dari kalangan Yahudi oleh orang dari kalangan

mereka sendiri."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12012. Hannad bin As-Sari dan Abu Kuraib me'nceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Yunus bin Bakir menceritakan

kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Daud bin

It56 Kami tidak menemukan hadits ini dalam ruj"kan yang ada pada kami.
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Al Hushain menceritakan kepadaku dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, bahwa ayat dalam surah Al Maa'idah, 31 '# #
e C;l "Maka putuskanlah (perkara itu) di antara

mereka, atau berpalinglah dari mereka.... " hingga firman-

Nya, ',4b.rt5l "Orang-orang yang adil," turun berkenaan

dengan diyat di kalangan bani An-Nadhir dan Quraizhah.

Disebutkan bahwa ada seorang pemuda bangsawan dari bani

An-Nadhir yang terbunuh, lalu mereka meminta diyat yang

sempurna, akan tetapi bani Quraizhah hanya me'lnberi

setengahnya. Mereka lalu meminta kepada Ras-ulullatr untuk

memberikan keputusan, maka turunlah ayat tersebut kepada

mereka. Rasulullah lalu menuntun mereka kepada hukum

yang sesungguhnya dalam masalah yang mereka hadapi, dan

menjadikan diyat dr antara mereka sama- Allah Maha

Mengetahui atas hal itu.lls7

l2}l3. Abu Kuraib menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Llbaidillah bin Musa menceritakan kepada kami dari Ali bin

Shalih, dari Samak, dari lkrimatr, dari Ibnu Abbas, ia

berkata: Ada bani Quraizhah dan bani An-Nadhir, sedangkan

bani An-Nadhir lebih bangsawan daripada bani Quraizhah,

maka jika ada seseorang dari bani Quraizhah membunuh

orang dari bani An-Nadhir, maka balasannya adalah

membunuh lagi. Akan tetapi jika ada seseorang dad bani An-

Nadhir me,mbunuh orang dari bani Quraizhah, maka

balasannya adalah memberikan seratus wasaq kurma.

tr57 Abu Daud dalam peurbahasan mengenai akad-akad (3591), An-Nasa'i dalam

pernbahasan mengenai al qasamah (8/19), dan Ibnu Hisyam dzlam sirah
(21215,2t6).
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Ketika Rasulullatr telah diutus, ada seseorang dari bani An-
Nadhir membunuh seorang dari bani Quraizhah. Mereka

berkat4 "Bawa kepada kami pembunuh itu!" Mereka lalu

berkata, "Di antara kita dan mereka ada Rasulullah SAW."
Kemudian turunlah ayat, .b:,,A\, f{r{. &E K; irg
"Dan jila kamu memutuskan perknra merelw, maka

putuskanlah (pertrara itu) di antara mereka dengan adil.'n158

12014. Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard, berkata"

"Adz dua hukum diyat terhadap Hayy, bin Akhthab An-
Nadhiri, sedargkan bagi Al Qurzhi hanya satu diyat, sebab

Hayyr berasal dari bani An-Nadhir."

Ia berkata: Allah lalu mengabarkan kepada Nabi SAW de,ngan

apayan1ada dalam Taurat, ,#\ "fii"iQ-f*KS 
"Dan

Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Al Taurat)

bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa.... " (Qs. AI Maa'idah [5]:
4s)

Ia berkata, "Ketika melihat hukuman yang diterima bani

Quraizhalr, mereka tidak rela dengan htrkuman yang diterima oleh

Ibnu Akhthab, maka mereka berkata, 'Kami akan meminta keputusan

kepada Muharnmad'. Allah SWT lalu berfirm^, #. # 5{,< oV

e C;l J 'n* mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk

meminta putusan), maka putuslcanlah (perkara itu) di antara merelca,

atau berpatingtah dari mereka'. Lalu Allah me,nrberikan pibhan, 3'{3

itl '& W t;;9i t3$ {x#i- 'Dan bagaimana mereka

tt58 Abu Daud dalam pernbahasan mengenai diyat (4494), An-Nasa'i dalam
pembahasan mengenai al qasamah (8/18, l9), dan Al Hakim dalam Al
Mustadrak (41366).
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mengangkntmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai

Taurat yang di dalamnya (ada) huhtm Allah....'.

Ketika kalangan bangsawan berzina dengan wanita biasa,

maka wanita itu dirajam, sedangkan laki-laki bangsawan hanya

dijemur, lalu me,naikkannya ke atas untq dengan wajah ditempelkan

ke pantat unta. Kemudian jika ada seorang laki-laki biasa betzina

dengan wanita bangsawan, maka laki-laki dan perempuan tersebut

dirajam. Mereka pun meminta keputusan kepada Nabi SAW, karena

diraj amnya wanita bangsawan tersebut."

Ia berkat4 'Nabi SAW berkata kepada mereka, 'Siapa yang

paling mengerti isi Taurat di antara kalian?' Mereka menjawab,

'Fulan Al A'war'. Ia pun dipanggrl. Nabi lalu berkata, 'Kamu orang

yang paling mengerti Taurat di antara mereka?' Ia menjawab,
.Demikianlatr orang-orang Yatrudi mengatakannya'. Nabi sAW lalu

berkata kepadanya, 'Allah telah mengoftohkanmu dengan Taurat,

yang Atlah turunftan ftepada Musa di Thursina, apaftah ftamu

menemulran huhtm di Taurat mengenai dua orang yang melalatkan

zina?'Ia menjawab, 'Watrai Abu Al Qasim, rajam bagi perempuan

dari kalangan biasa, sedangkan laki-laki yang bangsawan dinaikkan ke

atas unta untuk dijernur, dengan menempelkan wajalrnya ke pantat

unta. Demikian juga rajarn bagi laki-laki biasa yang berzina dengan

wanita langsawan, dan wanita bangsawan itu juga dirajam'. Nabi

sAw lalu berkata kepadanya, 'Afu menwmpahmu atas nama Allah,

Tuhan yang menurunftan Taurat ftepada Musa pada hari

penurunannya di bukit Thursina, hulatman apakah yang kau dapati di

dalam Taurat bagt para pezina? 'namun orang itu terlihat enggan

menjawab, lalu Nabi sAw kembali menyrmpatrnya atas nama AUah

yang menurunkan Taurat kepada Musa AS pada hari penurunannya di
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bukit Thursin4 maka fulan Al A'war itu berkata, 'Wahai Abu Al
Qasim, baiklah! laki-laki tua dan perempuan tua (maksudnya yang

muhshan) jika berzin4 maka keduanya dirajam'. Rasulullah SAW lalu
berkat4 'Itulah yang hants kalian lahian. Ba.ntalah keduanya dan

rajamlah'."

Abdullah berkata, "r1ku termasuk orang yang ikut merajam
kedua orang tersebut, dan yang taki-laki terus-menerus melindungi
yang perempuan hingga ia pun tewas."ll5e

Para ahli takwil berselisih pendapat mengenai hukum ayat

tersebut, apakatr hukumnya masih berlaku hingga sekarang? Atau
merupakan pilihan bagi kaum kafir dzimmi dan orang-

orang yang melakukan perjaqiian de,lrgan kaum muslim, ketika
mereka meminta keputusan hukum, seperti yang dialami oleh Nabi,
dalam ayat ini? Atau telah mansukh?"

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa ayat tersebut masih
berlaku hingga sekarang, tidak ada ymtgme-nasakh-nya, dan hukum-

hukum yang menjadi pilihan akan merusak kandungan ayat,

sebagaimana terjadi pada Rasulullatr SAW.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalatr:

12015. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata:

Salamah bin Al Fadhl menceritakan kepada kami dari Amr
bin Abi Qais, dari Mughirah, dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi,

batrwa jika datang kepadamu salah seorang dari orang

musyrik untuk merninta kepufusan, maka jika kamu mau,

berilah keputusan dengan apa yarrg telatr Allah turunkan,

t'5' lbnu Abi Hatim dalam tafsir (4tll36), Tafsir lbnu Katsir (5122g),Ibnu Jauzi
dalam kd Al Masir (21361), serta Ad-Durr Al Mantsur (3178). Lihat Al Qadhi
Iyadh dalam Masyariq Al Anwar.
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sedangkan jika kamu tidak mau, berpalinglah dari

mereka.ll@

12016. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughiratr, dari Asy-Sya'bi

dan Ibrahim, keduanya berkata, "Jika datang ke,padamu

orang-orang musyrik untuk meminta keputusan terhadap

masalah di antara mereka, maka berpalinglah dari merek4

dan jika kamu mau memberikan keputusan maka berilah

dengan hukum kaum muslim dan jangan menggunakan yang

lainnya

12017. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

me,nceritakan kepadaku, Hannad menceritakan kepada kauri,

ia berkata: Waki menceritakan kepada kami dari Suffan, dari

Ibralrim dan Asy-Sya'bi, te,ntang finnan-Nya, {3 3{.tG og

# ,,,F f 'f;r{ "Jika mereka (orang Yahudi) datang

lrepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah

(perkara itu) di antara tnereka, atau berpalinglah dari

merekn," ia berkata, "Kamu boleh memberi kepufusan atau

tidak memberi keputus*.rrl 16l

12018. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayalrku

menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan menceritakan

kepada kami dari Ibnu Juraij, daxi Athq ia berkata" "Kamu

rro tihat Sa'id bin Manshur dalam Sunan (411479) dan Al Baihaqi dalam Sunan
(81246). Lihat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411136) danZad Al Masir (2/361).

1161 5"ri6 bin Manshur daltm Sunan @/1479) serta Al Baihaqi dalam Sunan
(8/256). Lihat juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411136) d^n Zad Al Masir
(2t36t).
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boleh memberi keputusan

kqrutusan."ll62

atau tidak memberi

L2019. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
menceritakan kepada kami dari Muharnmad bin Salim, dari
Asy-Sya'bi, ia berkata, "Jika ada Ahli Kitab di antara kalian
yang datang meminta putusan, maka berilatr keputusan

dengan pufusan kaum muslim, atau mengabaikan permintaan
mereka kecuali dalam masalah pencurian dan
pernbunuhan."ll63

12020. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdrrrazzaq
menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha
berkata kepadaku, "Kami orang-orang yang meminta
kebaikan, jika berkenan kami memberi putusan kepada Ahli
Kitab, dan jika tidak kami berpahng dari mereka. Jika kami
memberi putusan maka kami memberikan putusan yang

berlaku di antara kami (orang muslim), atau kami
mengabaikan mereka dbngan keputusan mereka sendiri.',

Ibnu Juraij berkata: Amr bin Syr'aib juga berkata seperti itu.
Demikianlah firman Allah, e i;t j ;;4 {tE 

*Matra

putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau
berpalinglah dari mereka.' i t il

l'u' Iboo tawidalamkdAt Masir (2t316).
Itu' Sa'id bin Manshur dalzm Suna" (+tt+l}', serta Al Baihaqi dalam Sunan

(8/25q. Libat juga Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411136) dan Ibnu Jauzi dalam
Zad Al Masir (21361).

"* Abdrtrazzaq dalam Al Mushannaf (6/62) dan Al Baghawi dalam Ma,alitn At-
Tanzil (21258).
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l2O2L. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah

mengabarkan kepada kami, Al Mutsanna menceritakan

ke,padaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada

kami, ia berkata: Hasyim mengabarkan kepada kami dari

Mughirall dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, mengenai firman-

Nya, fi5 },;1'S'# # 5-{.4 o$ "Jttra meretra (orang

Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka

putusknnlah (perkara itu) di antara mereka, atau

berpalinglah dari mereka," keduanya berkata, "Jika mereka

datang untuk me,lninta keputusan orang-orang muslim, maka

jika berkenan, berilah putusan. Namun jika tidak, maka

berpalinglatr dari mereka. Bila memang menrberi keputusan

kepada merek4 maka berilah putusan sesuai yang tercatat

dalam Kitabuuah."rrds

12022. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kalni, ia berkata:

Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadalu tentang

firman-Ny4 '# {4 3-{t< tt$ *tttra merelca (orang

Yahudi) datang lcepadamu (untuk meminta putusan), malm

putttslcanlah (perkara itu) di antara mereka, " bahwa

maksudnya adalah, "Jika mereka datang maka berilah

keputusan de,ngan apa yang telah Allah turunkan, atau

berpalinglatr dari mereka. Allah akan memberinya

keringanan jika kamu memberi keputusan atau berpaling dari

me,reka."llff

It65 Al Bagbawi dalam Ma,alim At-Taruil (21258) dan Ibnu Jauzi dalam hd AI
Masir (21361\.

I 166 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (21258\-
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12023. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim dan

Asy-Sya'bi, keduanya berkata, "Jika orang musyrik datang

kepadamu untuk meminta keputusan, maka berilatr

keputusan kepada mereka dengan keputusan yang berlaku

bagi orang Islam, jangan memberi keputusan dengan yang

lain. Atau berpalinglah dari mereku3tr6T

Ada yang berpendapat bahwa pilihan itu telatr menjadi

mansukh, dan wajib bagi hakim ketika memberi keputusan kepada

ahli dzimmah agar memberi kepufusan sesuai dengan kebe,naran, tidak
dengan selain itu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12024. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Husain bin Waqid memnceritakan kepada kami dari Yazid
An-Nahwi, dari Ikrimph dan Al Hasan Al Bashri, tentang

firman-Ny4 ,r C;l'S'f{{; # lr,.t< bti "Jitu mereka

(orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta

lrcputusan), makn putuskanlah (perkara tt") di antara

mereka, atau berpalinglah dari mereka, " bahwa ifu telah di-
nasaHr dengan firman-Nyq "Dan hendaklah lcamu

memutuskan perknra di antara mereka menurut apa yang

diturunkan Altah." (Qs.Al Maa'idatr [5]: 49).tt6E

'ru' Sa'id bin Manshur dalamsunan (4lt47g),Al Baghawi dzlan Ma'alim At-Tanzil
(21258), dan Ibnu latzi dalmZad Al Masir (21361).

t'ut Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411136) secara mu'allaq, serb Ibnu Athiyah
dilamAl Muharrir Al Wajiz (21194).
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12025. Ibnu Waki m€nceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku

menceritakan kepadaku dari SuSan, dari As-Suddi, ia

berkata: Aku mendengax Ikrimah berkata, "Ayat tersebut

telah di-zasa kh oleh, ayat, ':ti [i -Y-, # F ,J; 'Dan

hendaHah kamu memutuskan perkara di antara mereka

menunfi apa yang diturunkan Atlah'.,116e

12026. Ibnu Waki dan Muhammad bin Basysyar menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Mahdi menceritakan

kepada kami dari Suffan, dari As-Suddi, ia berkata: Aku

mendengar Ilaimah berkat4 "Ayat tersebut telah dr-nasaWr

oleh ayat, firt '$ q, #. F S; 'Dan hendaHah lcamu

memutuskan perkara di antara mereka menuntt aPa yang

diurunkan Allah'.nlt7o

1,2027. Ibnu Waki menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Harun menceritakan kepada kami dari Suffan bin Husain,

dari Al Hakam, dari Mujahid, ia berkata, '"Tidak ada yang

me-nasakh ayat'ayat dalam surah Al Maa'idah kecuali dua

ayat, '# ,';1f ;;ri; #i 3i;4 o$ 'ttka meretra (orang

Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka

pufiskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau

berpatinglah dai merelw'. Ayat ini telah dr-nasaWt oleh

ayat, Xf fl L, #. {g S; 'Dan hendaHah kannu

memutuskan perkara di antara mereka menurtt aPa yang

diturunknn Allah'. Sedangkan ayat, lj$ { lfi;t: 'uii W
'rirj;171, GiIl li itlt #Il $5 ;'1 #'Hai orang-orans

yang beriman, ianganlah kamu melanggar ryiar'syiar Allah

rrcg 41 Baihaqi dalam Al Kubra (8t249),Ibnu Jauzi dale^ hd Al Masir (21361)'

dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhorrir Al Wajiz (21194).
rrm 1g Baihaqi ,ttiar,rn Al Kubra (8t249) dan Ibnu la1gzidzlalmz/,d Al Masir (A36D.
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dan jangan melangar bulan-bulan haram, jangan

mengganggu binatang-binatang hadya, dan binatang-

binatang qalaaid'. (Qs. Al Maa'idah [5]: 2) telah di-nasakh

oleh ayat, li* L+ i+rgi ilffi 'Matra bunuhtah

orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai
mereka'. " (Qs.At-Taubah [9]: 5).tt7l

12028. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Amr bin Aun
menceritakan ke,pada kami, ia berkata: Hasyim mengabarkan

kepada kami dari Manshur, dari Al Hakam, dari Mujahid, ia
berkat4 "Ayat tersebut telatr d.i-zasakh oleh ayat, {g ,j;
'itl'[j-q,#."Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di
antara mereka menurut apa yang diturunlcan Altah'.nt7't2

12029. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj bin
Minhal menceritakan kepadaku, ia berkata: Hamarr
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang ayat, 0g

iF ;;t 5'f;$. fA 5-{.t4 "Jika meretra (orang Yahudi)

datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka

putuslanlah (perkarb itu) di antara mereka, atau

berpalinglah dari mereka," bahwa maksudnya adalatr orang

Yahudi. Allah memerintalrkan Nabi SAW untuk memberikan

keputusan kepada merek4 dan Allah merrberi keringanan

kepada Nabi untuk berpaling dari mereka jika mau. Allatr
lalu menurunkan ayat yang setelahnya, i{fft i$1,tri\,
"Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur'an... " hingga

firman-Nya, #{61 * fi*l tS -q ..,i; 116,Mot*
putuslcanlah perkara merekn menurut apa yang Allah

llll tU" Athirh dalam Al Muhanir Al llajiz (21 194).
tt72 lbid.
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turunkan dan janganlah kamu mengilatti hawa nafsu

mereka." (Qs. Al Maa'idatr [5]: a8).

Allah lalu memerintatrkan Nabi-Nya untuk memberi keputusan

kepada mereka dengan apa yang telatr Allah turunkan, setelatr

memberi keringanan kepada Nabi untuk berpaling dari mereka.llT3

l2o3o. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

mengabarkan kepada kami dari Abdul Karim N lazari,

bahwa Umar bin Abdul Aziz berse,lu kepada Adi bin Adi,

"Jika datang kepadamu Ahli Kitab, maka berilah ke'putusan

kepada mereka."ll74

l2o3l. Al Hasan bin Yatrya menceritakan ke,pada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari As-Suddi, dari

Ilsimah, ia berkat4 "Telah di'nasaWr dengan ayat, ,LLt;
,iri 351(- -$. 'Makn putustranlah perkara mereka menuntt

apa yang Allah tunnlan dan janganlah kamu mengilcuti

hawa nafsu mereka'." (Qs.Al Maa'idah [5]: 48).t17s

12032. Al Qasim me,nceritakan kepada kami,ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Suffan

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az'Ztthi,

tentans ayat, '# ,h;15'f{,L # i{.6 ;;$ "Jtka mereka

ltB qatadah &lamAn-Nasikh wa Al Mansut:h (1142) d^t Ibnu Jauzi dalmt hd Al
Mosir(A36D.

rr7' Ab&rxazzaq dalamAl Mushantaf (d63) dan tafsir QllS)-
rr75 Ab&mazzaq dalam al Mushamaf (6/63) dao tafsir (zl8), s€rta Al Baihaqi

ddamAl Kubra dari Ats-Tsauri (A249).
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(orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan),
malca pufiskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau
beryalinglah dari mereka." Telatr berlalu satu tahun segala

sesuatu yang berkaitan dengan kaum Yatrudi, dari berbagai

macam kasus hukum, seperti; unsan kepenrilikan,
perrbagian waris dan sebagainya dikembalikan kepada para
pendeta merek4 kecuali beberapa kasus yang memang

mereka menginginkan untuk diputuskan delgan Kitabullah
(Al Qur'an).t176

Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada [ami, ia
berkata: Almad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,
ia berkata: Asbath me'nceritakan kepada kami dari As-Suddi,
ia berkata, '?ada saat turun ayat, 'rlL ,,,F 5 -# 

{*E
'Malra putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau
berpalinglah dari mereka', Nabi SAW diperbolehkan untuk
memberi keputusan kepada mereka atau berpaling dari
mereka. Kemudian ayat tersebut dr-nasakh oleh ayat,

#{61 i#fi"'Ai lj-r.t;$ rL:E ,Matra putustrantah
perlrara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan
janganlah kamu mengilaili hawa nafsu mereka'. Ayat
tersebut menjadi perintatr bag Nabi untuk mernberi
kepufusan kepada mereka."l 177

Muhammad bin Ammar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abbad bin Al Awwam me,nceritakan kepada kami
dari Suffan bin Husain, dari Al Hakam, dari Mujatrid, ia

"'6 Abdurrazz aq dalam At Mushannaf (61 62).
" " Ibnu lavzi dalam Zad Al Masir (2/361).
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berkata, "Dua ayat telah di'nasakh dalam surah ini, yakni Al

Maa'idatr, e e;t '; '# # 'Maka putuskanlah

(perkara itu) di antara merelca, atau berpalinglah dari

mereka'. Nabi pada saat itu boleh memrilih, memberi putusan

atau berpaling dari mereka. Lalu me,ngembalikan kepada

mereka dengan merxrberi keputusan-kepufusan yang sesuai

de,ngan Al Qu1'*.ttza

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang be,nar diantara dua

pendapat itu me,lnrnrtku adalah yang mengatakan bahwa hukum ayat

ini masih tetap berlaku, tidak ada yang me-nasaffit-nyq dan para

hakim mempunyai pilihan untuk me,mutuskan perkara yang berkaitan

dengan ahlut 'ahd (non muslim yang memiliki perjanjian damai

dengan menrbayar jizyah), atau tidak, sebagaimana Allah mernberikan

pilihan kepada Rasulullatr SAW. Itulah makna ayat tersebut.

Adapun pendapat kami, kedua pendapat tersebut benar, karena

orang-orang yarlg mengatakan batrwa hukum ayat ini mansukh,

berpedomanbatrwa ayat itu dr-nasaffiroleh ayat, ':tf '$\htl\{*r,J;
dan hendaHah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut

apa yang diturunkan Allah. (Qs. Al Maa'idatr [5]: 49), dan kami telatt

menunjukkan dalam kitab kami uKitab Al Bayan an Ushul Al Ahkam"

balrwa nasakh tidak dianggap be,nar, kecuali j*a nasakh tersebut

meniadakan suatu hulun dengan selunrh maknanya, sehingga tidak

terjadi pengesahan dua huhrm wrtuk satu perkara yang sama. Dan

permasalatran ini tidak pertu saya ulang lagi dalam pe'mbahasan ini.

tr78 Al Baihaqi dalam Al Kubra (81248), An-Nasa'i d^lamAl Kubra (4/80), Ibnu
Abdil Barr dalzn At-Tamhid (141402), semuanya dari Mujahi4 dari Ibnu

Abbas. Lihat pula Ibnu Athiyah dzlamAl Muhanir Al Wajiz (Agq dan Ibnu
lavadalamhd Al Mosir (A36D.
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Dengan demikian, bukan sesuatu yang mustahil jika
dikatakan:lii'[jlL,A # 6; "dan hendaHah kamu memutuskan
perlrara di antara rnereka menurut apa yang diturunkan Allah,,, yang
maknanya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara
mereka menurut apa yang diturunkan Allah, jika kamu memilih untuk
memberi putusan kepada mereka, dan jika kamu memilih untuk tidak
memberi putusan maka berpalinglah dari mereka." penjelasan

sebelumnya telah disebutkan mengenai hal ini bahwa baginya dapat
memilih satu hukum dan meninggalkan hukum lainnya. Hal itu dapat
diketatrui, bahwa petunjuk firman-Nya: "dan hendakrah knmu
memutuslran perkara di antara mereka menurltt apa yang diturunkan
Allah" menjadi nasikh tg:hadap firman-Nya: I '#. :*1; 3_{.t4 oE

A Fe JK 3f-e3 ni7 $ At'5;i oS7iG ,;,F
L'dt, li*o mereka (orang yahudi) datang kepadamu (untuk

meminta putusan), maka putuslanlah (perkara itu) di antara merela,
atau berpalinglah dari mereka; jifu kamu berpaling dari mereka
malra merelca tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikit pun.
Dan jilra kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah
(perlrara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah
menyulrai orang-orang yang adil.

Dan kami telah menjelaskan mengenai ayat ini sebelumnya.
Namun, ayat ini menjadi dalil (petunjuk) atas perumpamaan yang
ditunjukkan oleh firman-Nya: +*!V # &6 (K 3$ ,Mafu
putuslranlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil." Tidak ada
bukti lahiriah mengenai nasakh dua ayat ini satu sama lain, dan tidak
ada nafy (peniadaan) satu hukum dari hukum yang lain. Tidak ada
pula kesepakatan (rjma) kaum muslim. Jadi, pendapat kalrri
menyatakan satr untuk melakukan tiap-tiap hukum dari dua perkara
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yang masing-masing kuat tersebut, dan melaksanakan hukum-

hukumnya karena tidak ada yangme-nasalch antar dua ayat tersebut.

Adapun firman-Nya, t# i;fr *3 aZ ,j"i ;ttj 'iiro
lramu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi

mudharat kepadamu sedikit pun." Maknanya adalah, "fika kamu

berpaling hai Muhammad tentang permintaan mereka agar kamu

memberi keputusan dari Ahli Kitab, maka kami me,minta kepadamu

untuk meneliti kepufusan yang mereka ambil, lalu jangan memberi

kepufusan kepada mereka. Mereka tidak akan me,nrberi mudharrat

sedikit pun kepadarnu.

Dikatakan, 'Mereka tidak akan mampu memberimu

mudharrat, baik dalarn hal agama maupun dunia Oleh karena itu,

tinggalkanlah mereka jika kamu merrilih untuk tidak memberi

ke,putusan.

Firman-Nv4 +j;it tr &E (K- is$ "Dao jitra tcamu

memutuslran perkara merela, maka putuskanlah (perkara itu) di

antara mereka dengan adil," maknanya adalah, "Jika kamu memilih

untuk memberi keputusan hai Muhammad, kepada Ahli Ahd yarig

mendatangimu, maka putuskanlah secara adil, kare,na itu merupakan

hukum Allah kepada semua makhluk-Nya dari umat Nabi SAW."

Begitulah pendapat karni mengenu ayat tersebut, sebagaimana

dikatakan oleh atrli tal$ril.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12035. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughiratr

mengabarkan kepada kami dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi,

tentang ayat, b ' ;(\ # &6 i-K- 6$ "Dan iika lcamu
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memutusknn perkara mereka, maka putuskanlah (perkara

itu) di antara mereka dengan adil," keduanya berkata, "Jika

memberi putusan kepada mereka, maka putuskanlah dengan

Kitabullah."ll7e

12036. Suffan me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Harun me,nceritakan kepada kami dari Al Awwam bin

Hausyib, dari Ibrahim, tentang ayat, # &6 ,::i{; itg
$:..iL',"Dan jila kamu memutuskan perkara mereka, maka

putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil," ia
berkata, "Diperintahkan untuk memberi keputusan kepada

mereka dengan raj am."l l 80

12037. Al Mutsanna me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin

Aun me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

mengabarkan kepada kami dari Al Awwam, dari Ibrahim At-
Taimi, mengenai firman-Nya, LJdL,# &6,i?itg
"Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka

pufiskanlah (perkara itu) di antara merela dengan adil," ia
berkata'De,ngan raj adr."l I 8l

12038. Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Hudzaifatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

menceritakan kepad? kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, bahwa rU:4lq artinya "dengan adiln.Il82

Al Baihaqi dalamSunan (81246) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsir (411136).
Al Baihaqi (101246), Sa'id bin ldanshur dalamSunan (4/1480) serta As-Suyuthi
ddam Ad-Durr Al Mantsur (3184\, dan ia menisbatkannya kepada Sa'id bin
Manshur, Abd bin Humaid, Abu Syaikh, serta Al Baihaqi
Ibid.
Mujahid dalam tafsir (11294), yang dicetak oleh percetakan Dar Al Marcyurat
Al'ilmiyyah, Beinrt.
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12039. Hannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami dari Al Awwam bin Hausyib, dari

Ibrahim Al Taimi, di dalam firman-Ny4 *it # &e
"Malu putuskanlah (perlcara itu) di antara mereka dengan

adil," ia berkat4 "Diperintahkan untuk memberi keputusan

kepada mereka de,ngan rajam."ll83

Firman-Nya, ',*-i,51 4f itl irt "sesungguhnya Allah

menyirai orang-orang yang adil," maknanya adalah, sesunguhnya

Allah menyukai oreng-orang yang berperilaku sesuai dengan hukum-

Nya, dan yang memutuskan perkara dengan hukum Allah yang telah

diturunkan di dalam kitab-Nya dan diperintahkan oleh Nabi-Nya

SAW.

Dikatakan darinya 'Tlukum yang paling adil adalah jika

diambil keputusan dengan adil dan benar. Seadil-adilnya."

Malrra lafazh $-ilt adalah yang menyimpang, sebagaimana

firman-Ny4 l# 'AA.13A 'JtV,;rt (1, *laopun orang-orang yang

menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi lcayt api bagi

nerala Jahanam." (Qs. Al Jin l72l: 15) Makna ayat tersebut adalah

orang-orang yang menyimpang dari kebenaran.

ooo

rrt3 Al Baihaqi (lDt246), Sa'id bin Manshur dalam Sunan (4/1480) serta As-Suyuthi
dalam Ad-Dun Al Mantsur (3184), dan ia menisbatkannya kepada Sa'id bin
Manshur, Abd bin Humai4 Abu Syaik\ serta Al Baihaqi.
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,u 6j,A'i i,1'& wt;3i $,4 e;Si- 3{3

<*yg\$i-vsWs )-,;.
oDonbagahnanalrahmsel<nmmgarrylcatrwnmiadihf,kim

msel<a, pailnlwl nselca memputryai Taurat yartg di
dalarmya (ado) lwlelr,rrr Allah, l<erwdian mqel<a bupaling

sesudah itu (dori putttsonrru)? Dan nrsela ilngguh-
nmgguh bul<f,n orang y arrg bqirnart.',

(Qs. Al Maa'idah l5l: 43)

Abu Ja'far berkata: Maksudnya adalah, .Bagaimanakah

kamu mengangkat hakim kepada orang-orang yahudi hai
Muhammad? Mereka rela e,ngkau memberikan keputusan kepada
mereka, padahal mereka memiliki Taurat yang telah diturunkan
kepada Musa, Taurat yang telah mereka tetapkan sebagai kebe,naran,
yang merupakan kitab-Ku yang telatr diturunkan kepada Nabi-Ku.
Hukum yang terdapat di datamnya juga merupakan hukum-Ku.
Mereka mengetahui itu dan tidak mensngkari atau menolat<nya.
Mereka juga mengetahui bahwa hukum-Ku terhadap pezina muhshan
adalah rajam. Akan tetapi mereka dengan pengetahuan yang mereka
miliki telah berpaling, yakni meninggalkan htrkum yang sebenamya
telah mereka ketahui. Mereka telah membangkang dan durhaka
kepadaku."

Ayat ini merupakan lchithab Allah SWT kepada Nabi SAW.
Nabi lalu menyalnpaikannya kepada Yatrudi, yakni orang-orang yang
dimaksud dalam ayat ini. Allah berkata kepada mereka, "Bagaimana
kalian mengambil keputusan hai orang-orang yahudi, dengan
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mengangkat Nabi-Ku Muhammad SAW sebagai hakim, dan pada saat

yang bersamzurn kalian mengingkari kenabiannya dan berbohong

kepadanya? Kalian telah meninggalkan hukum-Ku yang telatr

ditetapkan untuk kalian sebagai ymg haq, dan wajib bagi katian untuk

melaksanakannya, yfrg telah datang bersama Musa AS? Kalian

meninggalkan hukum-Ku yang datang bersama Mus4 yang kalian

akui kenabiannya dalam kitab-Ku, dan kalian juga meninggalkan

hukum-Ku yang aku khabarkan kepada kalian melalui Nabi-Ku

Muharrrmad, bahwa ia juga hukum-Ku, dan pada saat yang sama

kalian mengingkari kenabiannya (Muhammad). "

Allah SWT lalu memberitahu Muhammad SAW perilaku

orang-orang Yatrudi (yang ciri-cirinya telah disebutkan dalam ayat ini)

yang membangkang dari hukumnya yang berserakan dari tempatrya

yang benar.

6yrg\ 543 T7j "Don merelca sungguh-sunggfi bukan

orang yang beriman," maksudnya adalah, "Tidak ada orang yang

berbuat seperti merek4 yaitu orang yang berpaling dfii hukum Allah

yang telatr baku dan ditunrnkan kepada Nabi-Nya yang be,nar di sisi

Atlah, yang menetapi tauhid kepada-Nya dan mengakui kenabian

Nabi Muhammad SAW." Itu kare,na perbuatan mereka bukan

termasuk perilaku orang beriman.

Riwayat-riw ayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

12040. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj me,nceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, te'lrtang

firman-Ny4 4$ +i;'", !i{'i "K" udian mereka
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berpaling sesudah itu (dari putusanmu)," ia berkata,

'Mereka telatr berpaling dan mengabaik at kitabullah, 31184

12041. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullatr bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mu'awiyah bin Shalih me,nceritakan kepadaku dari AIi bin
Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai fimran-Nya, 3!j
ntl'&W';;9t'it-.tgig--"Danbagaimanatrahmereka
mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka

mempunyai Taurat yang di dalamnya (ada) hulatm Allah,"
maksudnya adalah hukum-hukum Allah, lalu Allah
mengabarkan hukum-Nya di dalam Tarrrat.ll8s

12042. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id
menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-

Nva fi & U.t;trlt'i*: "Padahal mereka mempunyai

Taurat yang di dalamnya (ada) hulcum Allah," bahwa

maksudnya adalah penjelasan Allah yang telah mereka

singkirkan. -Afi ).:t 'u <rtr'6- i! "K"^udian merelca

berpaling sesudah itu (dari putusanmu)."1186

12043. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Asbath mencertakan kepada kami dari As-Suddi,

ia berkata, tentang firman Allah, t;;$i';tA 6K C€s

ntl '& Q. "Doo bagaimanakah mereka menganglmtmu

"* fbnu Abi Hatim dalam tafsir (4tll37).
rr85 lbnu Jauzi dalam 7nd At Masir (21362) serta As-Suyuthi dalam Ad-Dun At

Mantsur (3/85), dan ia menisbatkannya kepada Abd bin Humaid serta Ibnu
Jarir.

1186 Al Mawardi dalarm An-Nutrat wa Al Uyun (2141).
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menjadi hakim mereka, padahal merekn mempunyai Taurat

yang di dalamnya (ada) hulatm Allah," bahwa maksudnya

adalatr rajam.ll8T

ooo

r"7 fbnu Abi Hatim dalam tafsir (4/1138) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil
(2/2se).
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